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Resumo 
 

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é um conceito tecnológico que está atualmente 

transformando e redefinindo virtualmente os mercados e as indústrias. Esta promove a interligação de 

todas as máquinas e sensores, permitindo assim a troca de informação e cooperação entre estes e, 

nos mercados, permite o apoio à decisão de uma forma mais eficaz. 

Nos últimos anos têm surgido cada vez mais tecnologias dedicadas ao mundo do IoT. Inerente 

a estas estão novos desafios e paradigmas. O acesso à rede de um número cada vez maior de 

dispositivos, tem como consequência um superior volume de informação, surgindo novos desafios 

logísticos de gestão e processamento. 

Com a abrangente oferta de tecnologias e soluções, a escolha de uma tecnologia ou solução 

recai sobre aquela que melhor se adapta a um projeto em particular. Neste sentido é fundamental o 

conhecimento das vantagens e limitações associadas a uma determinada tecnologia. No centro destas 

inovações encontram-se as plataformas IoT, que permitem a aquisição, armazenamento e gestão de 

dados de forma acessível, rápida e simples.  

Nesta dissertação é apresentado um estudo sobre algumas das mais recentes tecnologias IoT 

disponíveis no mercado e propostas novas soluções. São abrangidas áreas tais como, aquisição, 

transferência e gestão de dados. Foram efetuados testes de desempenho às tecnologias em destaque 

de forma a revelar os seus limites, sendo dado especial destaque à velocidade de transferência de 

dados entre dispositivos. Para além disso, foram apresentadas soluções com aplicação real na 

indústria, tendo como modelo as principais inovações tecnológicas do mundo IoT. Nesta dissertação é 

implementada uma aplicação IoT a uma célula de produção flexivel no sentido de recriar uma situação 

de industria 4.0. 
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Abstract 
 

The Internet of Things (IoT) is a technologic concept that is currently transforming and redefining 

virtually the markets and industries. IoT promotes the interconnection of all machines and sensors, thus 

allowing the exchange of information and cooperation between them and in the markets enables 

decision support in a more effective way.  

In the past few years there has been an increase number of technologies dedicated to the world 

of IoT and inherent to them there are new challenges and paradigms. The increase in the number of 

devices in access to the network, results in a greater volume of information and gives rise to new 

management and processing challenges. 

With the embracing offering of technologies and solutions, the choice of a technology or solution 

falls on the one that best fits a project. In this sense it is essential to know the advantages and limitations 

associated with a particular technology. At the heart of these innovations are the IoT platforms, which 

allow the storage and management of data in an accessible, fast and simple way. 

This dissertation presents a study on some of the latest IoT technologies available in the market 

and proposes new solutions. It covers areas such as acquisition, transfer and data management. It was 

made performance tests on the featured technologies in order to reveal their limits, with particular 

emphasis on the speed of data transfer between devices. Furthermore, solutions were presented with 

real application in the industry, having as a model the main technological innovations of the IoT world. 

In this work, it is intended to implement an IoT application to a flexible production cell in order to recreate 

a 4.0 industry situation. 
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1. Introdução 

Nos últimos tempos tem-se desenvolvido uma das áreas mais promissoras da tecnologia futura, 

a Internet das Coisas (IoT). O IoT é um novo paradigma tecnológico concebido como uma rede global 

de máquinas e dispositivos capazes de interagir uns com os outros.[1] A Internet das Coisas está a 

tornar-se um fator importante em diferentes áreas na sociedade, uma vez que trouxe a inteligência em 

aspetos críticos como a transportação, indústria, saúde e muitos outros.[1] Na Figura 1 é possível 

perceber a evolução da Internet das Coisas na sociedade, representada a azul. 

 

Figura 1- Evolução dos dispositivos IoT na sociedade ao longo dos anos[2] 

O IoT permite que o utilizador identifique tudo no mundo de forma exclusiva, assuma o controlo 

sobre as coisas identificadas e mantenha-se informado sobre o estado das coisas. 

Com o IoT, os dispositivos do dia-a-dia tornam-se mais inteligentes, e a comunicação mais 

informativa. Embora a Internet das Coisas ainda esteja a ganhar a sua própria forma, os seus efeitos 

já deram passos incríveis como uma solução universal para um mundo interligado. Um exemplo disto 

é uma cidade em que os smartphones abrem portas, os sensores detetam fugas nas canalizações de 

água e gás, e painéis publicitários que alteram os seus anúncios de acordo com o perfil do consumidor 

e das pessoas em redor. 

O principal objetivo é aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar as tomadas de decisões, 

economizar energia e proteger o meio ambiente.  

De modo a ultrapassar os problemas na resposta a uma emergência contra incêndios, 

Chang-Su Ryu desenvolveu um sistema IoT que permite responder a uma emergência de incêndio, 

sendo este uma solução mais confiável e mais segura, que é usada para diminuir o recurso humano 

numa situação de emergência.[3][4] Outro exemplo está ligado à saúde, onde o IoT torna o sistema de 

saúde mais útil, informativo e efetivo, uma vez que os pacientes são monitorizados constantemente e 

aquando de uma situação fora do comum, este emite um alerta ao prestador do serviço 

(médico/enfermeiro).[4] 
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Ambas as situações demonstram que esta, realmente, é uma evolução essencial no mundo da 

tecnologia e de real importância para a sociedade. 

Com a rápida expansão do IoT e o aumento do número de dispositivos e componentes 

associados à rede de sensores de redes sem fios levanta-se a questão do quão eficiente é o processo 

com elevadas quantidades de dados gerados pelas redes. Nos últimos anos, foram criadas inumeras 

plataformas para a gestão e visualização dos dados fornecidos pelo IoT. Cada uma dessas plataformas 

ajuda de diferentes modos a gerir, processar, visualizar e atuar com base nos dados, sendo que, em 

todas elas, existem algumas lacunas que ainda estão por resolver.[4] 

Esta dissertação apresenta diferentes aspetos do IoT, começando por exemplo de aplicação 

deste, um sistema de vigilância inteligente, onde as câmaras conseguem determinar as emoções, que 

poderá ter utilidade na saúde e segurança. Um outro aspeto referido nesta dissertação e que tem 

realmente importância é a comparação de várias plataformas, de modo a tentar perceber quais as 

melhores a serem utilizadas no IoT e, tentar perceber alguma lacuna existente. É estudado um sistema 

sem fios de transmissão de dados e, por fim, é apresentado um caso de aplicação do IoT na indústria. 

Esta dissertação encontra-se dividida em duas partes principais. A primeira, onde é descrita a 

pesquisa bibliográfica e a segunda, onde os métodos são descritos e aplicados. Assim sendo, esta 

dissertação está dividida, para além desta introdução, pelos seguintes capítulos: 

Capítulo 2: É feita uma descrição do estado da arte do IoT, bem como das plataformas 

utilizadas em IoT e, por fim, uma breve explicação das aplicações do IoT utilizadas nesta dissertação. 

Capítulo 3: São descritos os casos de estudo já referidos anteriormente e apresentados e 

discutidos os seus resultados. 

Capítulo 4: São apresentadas as conclusões gerais do trabalho, bem como as indicações 

gerais para futuros desenvolvimentos. 

Nas referências bibliográficas são apresentadas as referências que foram utilizadas e inseridas 

no texto desta dissertação. 
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2. Estado da Arte 

2.1. Internet das Coisas (IoT) 

A Internet das Coisas (Internet of Things - IoT) é o conceito da qual resulta da junção do campo 

da ciência da computação e da eletrónica.[4] O termo foi introduzido por Kevin Ashton em 1999 no 

contexto da gestão de cadeia de abastecimento. Posteriormente foi ampliado a outras aplicações como 

saúde, utilidades, transporte e outros.[5] Apesar do termo “coisas” tenha mudado ao longo do tempo 

devido à tecnologia envolvente, o principal objetivo continua a ser o mesmo, ou seja, de ter informação 

sensorial visualizável sem a ajuda da intervenção humana.[5] 

O IoT é descrito como uma rede configurável de sensores e atuadores sem fios cujo propósito 

é conectar todas as coisas, i.e., a interligação em rede dos objetos do quotidiano.[5] Em geral, é uma 

comunicação de “tudo-para-tudo”, através da combinação de sensores, conectividade, pessoas e 

processos.[4] 

O valor acrescentado aos sistemas por meio da IoT é criado pela informação recolhida pelos 

dispositivos IoT que passam por cinco fases do ciclo de vida do IoT. 

Fase 1: A primeira fase é a fase de criação, onde os aparelhos ou os sensores recolhem a 

informação do ambiente ao seu redor. Os dados dos aparelhos conectados inteligentemente podem 

gerar visões que ajudam no negócio, clientes e parceiros;[6] 

Fase 2: A segunda fase é a fase da comunicação, onde os dados e os eventos são gerados e 

enviados através da rede para um destino desejado;[6] 

Fase 3: A terceira fase é a fase de agregação, onde os dados são recolhidos e agregados 

pelos aparelhos;[6] 

Fase 4: A quarta fase é a fase de análise, que após novas análises sofisticadas, os dados 

agregados podem ser usados para gerar padrões básicos, controlar e otimizar processos;[6] 

Fase 5: A última fase é a fase da atuação, onde as ações são feitas de acordo com a 

informação criada.[6] 

 

O IoT é um sistema complexo com várias características, que variam de domínio para domínio. 

Normalmente, apresentam características como: 

 Inteligência, uma vez que é a combinação de algoritmos e a computação, software& hardware, 

que o torna inteligente. Um ambiente inteligente em IoT enaltece a capacidade de resposta às 

coisas de uma maneira inteligente para situações particulares;[6] 

 Conectividade, uma vez que a interação entre objetos do quotidiano contribui para a 

inteligência coletiva na rede IoT;[6] 

 Natureza dinâmica, uma vez que a atividade primária do IoT é a recolha de dados do ambiente 

ao seu redor, o que faz com que haja mudanças dinâmicas dependendo do redor dos 

aparelhos;[6] 
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 Sensibilidade, uma vez que sem sensores o IoT não existiria, pois são estes que detetam ou 

medem qualquer mudança no ambiente e geram dados que podem reportar o seu estado ou 

até interagir com o ambiente;[6] 

 Heterogeneidade, uma vez que o IoT baseia-se em diferentes plataformas hardware e 

diferentes redes e, portanto, podem interagir com outros aparelhos ou serviços de plataforma 

através de redes heterogéneas.[6] 

 

2.1.1. Componentes do IoT 

O IoT é baseado em três paradigmas, como o Middleware que está orientado para a internet, 

os sensores que estão orientados para as coisas e o conhecimento que está orientado à semântica.[7] 

Para além disso, existem três componentes IoT que permitem uma localização perfeita:  

 Hardware, que é feita de sensores, atuadores e hardware de comunicação incorporado;[5] 

 Middleware, que são ferramentas de armazenamento e computação para análise de dados;[5] 

 Apresentação, que são novas ferramentas de visualização e de fácil interpretação que podem 

ser amplamente acedidas em diferentes plataformas e que podem ser projetadas para 

diferentes aplicativos.[5] 

 

2.1.2. Tecnologias Habilitadoras do IoT 

Os componentes referidos anteriormente são compostos por diversas tecnologias habilitadoras 

que se encontram enumeradas de seguida. 

2.1.2.1. Identificação de frequência rádio (RFID) 

 A tecnologia da RFID é o maior avanço no paradigma da comunicação, pois permite o design 

de microchips para a comunicação de dados sem fios. Quando estão ligados a algo, ajudam na 

identificação automática, atuando como um código de barras eletrónico. A RFID passiva não é 

alimentada por baterias, uma vez que utiliza a energia do sinal de interrogação do leitor para comunicar 

com o ID (identificador) da RFID do leitor. Os leitores ativos de RFID têm a sua própria bateria e podem 

estabelecer a comunicação.[5][8][9] 

2.1.2.2. Rede de sensores sem fios (RSSF) 

Avanços tecnológicos em circuitos integrados de baixa potência e comunicação sem fios 

tornaram possíveis a eficiência, baixo custo, baixa potência em pequenos dispositivos para uso em 

aplicações de sensores remotas. A combinação destes fatores melhorou a viabilidade de utilizar uma 

rede de sensores consistindo num grande número de sensores inteligentes, permitindo a recolha, o 

processamento, a análise e a divulgação de informação valiosa, reunidas numa variedade de 

ambientes.[5][10] Os desafios científicos que devem ser superados para realizar o enorme potencial de 

RSSFs é substancial e multidisciplinar.[5][10] Os dados do sensor são compartilhados entre os nós do 
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sensor e enviados para um sistema distribuído ou centralizado para análise. As componentes que 

compõem a rede de monitoramento RSSF incluem: 

2.1.2.2.1. Hardware RSSF 

Um nó contém interfaces sensoriais, unidades de processamento, unidades de transmissão e 

receção e fonte de energia. Os nós têm a capacidade de se comunicarem usando uma banda de 

frequência que os tornam mais versáteis.[5][10] 

2.1.2.2.2. Camadas OSI para as RSSF 

Os nós devem ser estabelecidos de forma ad hoc para a maioria das aplicações. Criar uma 

topologia apropriada, encaminhamento e camada MAC (Media-access control) é fundamental para a 

escalabilidade e longevidade da rede estabelecida. Os nós de uma RSSF comunicam entre si para 

transmitir dados singulares ou multi-hop para a estação base. A pilha de comunicação no nó do coletor 

deve ser capaz de interagir com o mundo exterior através da rede para atuar como uma porta para a 

sub-rede RSSF e para a internet.[5][11][12] 

2.1.2.2.3. Middleware RSSF 

É o mecanismo que combina a infraestrutura cibernética com a arquitetura orientada a serviços 

(SOA) e redes de sensores para fornecer acesso a recursos de sensores heterogéneos numa maneira 

independente da sua introdução. Para isso, é necessário um middleware independente da plataforma 

para o desenvolvimento de aplicações sensoriais.[5][11][13] 

2.1.2.2.4. Agregação de dados seguros 

Uma agregação de dados eficiente e segura requer um método para prolongar a vida útil da 

rede, bem como garantir que os dados recolhidos dos sensores são confiáveis. Garantir a segurança é 

crítico, uma vez que o sistema está automaticamente ligado a atuadores e a proteção dos sistemas 

contra intrusões torna-se muito importante.[5][13] 

2.1.2.2.5. Tecnologias de Comunicação 

Com a presença no mercado das mais variadas tecnologias sem fios, é importante escolher a 

tecnologia sem fios que melhor se adapte a um projeto IoT.  

Dependendo da aplicação, fatores como alcance, transferência de dados, requisitos de 

segurança e energia ou duração da bateria ditarão a escolha de uma ou de alguma forma de 

combinação de tecnologias. 

Nesta secção é pretendido introduzir as tecnologias sem fio mais amplamente usadas no 

mercado, dando foco àquelas que operam na banda ISM (Industrial, Scientific and Medical), i.e, as 

bandas radio reservadas internacionalmente à indústria, ciência e medicina. 

Abaixo são introduzidos alguns dos protocolos wireless mais amplamente utilizados. 
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2.1.2.2.5.1. Bluetooth 

Uma importante tecnologia de comunicação de curto alcance é, obviamente, o Bluetooth, que 

se tornou muito importante na computação e em muitos mercados de produtos tecnológicos. É 

esperado que seja fundamental para os produtos de uso pessoal em particular, fazendo uso na maioria 

dos casos, de um smartphone para se conectar ao IoT.[14] 

O novo Bluetooth Low-Energy (BLE) - ou Bluetooth Inteligente, como é agora designado, é um 

protocolo significativo para aplicativos IoT. É importante realçar que, embora ofereça alcance 

semelhante ao Bluetooth, este foi projetado para oferecer um consumo de energia significativamente 

reduzido. No entanto, o Bluetooth Inteligente não é realmente projetado para transferência de arquivos 

e é mais adequado para pequenos volumes de dados. Este tem uma grande vantagem, certamente, 

num contexto de dispositivo mais pessoal em relação a muitas tecnologias concorrentes, devido à sua 

ampla integração em smartphones e muitos outros dispositivos móveis. De acordo com o Bluetooth 

SIG (Bluetooth Spetial Interest Group), espera-se que mais de 90% dos smartphones compatíveis com 

Bluetooth, incluindo os modelos baseados em iOS, Android e Windows, sejam "Smart Ready" em 

2018.[14] 

2.1.2.2.5.2. ZigBee 

O ZigBee, tal como o Bluetooth, é utilizado numa vasta gama de aplicações, embora talvez 

tradicionalmente mais em ambientes industriais. O ZigBee PRO e o ZigBee Remote Control (RF4CE- 

radio frequency for consumer electronics), entre outros perfis ZigBee disponíveis, são baseados no 

protocolo IEEE802.15.4 Esta é uma tecnologia de rede sem fio padrão da indústria que opera a 2,4 

GHz, direcionada para aplicações que exigem trocas de dados a taxas relativamente baixas sobre uma 

área restrita.[14] 

O ZigBee / RF4CE possui algumas vantagens significativas em sistemas complexos que 

oferecem operação de baixa potência, alta segurança, robustez e alta escalabilidade com alta 

contagem de nós e está bem posicionada para aproveitar o controlo sem fio e redes de sensores em 

aplicativos M2M (máquina para máquina) e IoT. A última versão do ZigBee é o recém-lançado 3.0, que 

é essencialmente a unificação dos vários padrões sem fio ZigBee num único padrão. Um exemplo de 

produto e kit para o desenvolvimento do ZigBee são o IC System-On-Chip CC2538SF53RTQT da Tim 

e o Kit de Desenvolvimento ZigBee CC2538.[14] 

2.1.2.2.5.3. Wi-Fi 

A conectividade Wi-Fi é muitas vezes uma escolha óbvia para muitos desenvolvedores, 

especialmente devido à grande divulgação do WiFi no ambiente doméstico dentro das LANs (Local 

Area Network). Existe uma ampla infraestrutura existente, além de oferecer transferência de dados 

rápida e a capacidade de lidar com grandes quantidades de dados.[14] 

Atualmente, o padrão WiFi mais comum usado em residências e em muitas empresas é o 

802.11n, que oferece um throughput  na faixa de centenas de megabits por segundo, o que é bom para 
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transferências de arquivos, mas pode consumir muita energia para muitos aplicativos IoT. Uma série 

de kits de desenvolvimento de RF (frequência rádio) projetados para a construção de aplicativos 

baseados em WiFi encontram-se disponíveis no mercado.[14] 

2.1.2.2.5.4. SigFox 

Uma tecnologia sem fio alternativa e de grande alcance é o Sigfox, que em termos de alcance 

esta entre o WiFi e a tecnologia celular. Esta usa as bandas ISM, que são livres de uso e sem a 

necessidade de adquirir licenças, para transmitir dados através de um espectro muito estreito de e para 

objetos conectados. A ideia do Sigfox é que, para muitos aplicativos M2M que funcionam com uma 

bateria pequena e exigem apenas baixos níveis de transferência de dados. O Sigfox usa uma tecnologia 

chamada Ultra Narrow Band (UNB) e foi projetado apenas para lidar com baixas velocidades de 

transferência de dados de 10 a 1.000 bits por segundo. Este consome apenas 50 microwatts em 

comparação com os 5000 microwatts da comunicação celular e pode fornecer uma duração de 20 anos 

com uma bateria de 2,5Ah, em comparação com 0,2 anos para a tecnologia celular.[14] 

Na Tabela 1 encontra-se esquematizado as diferentes especificações de redes wireless para 

melhor comparação.  

Tabela 1- Comparação das características das diferentes tecnologias de comunicação[15][16] 

Tecnologia 
de 

Comunicação 

Características 

Alcance 
Frequência 

de 
Transmissão 

Velocidade 
de 

Transmissão 
Capacidade 

Principal 
Função 

Bluetooth Curto ~2,45 GHz Lenta Fraca 
Conexão de 
Periféricos 

ZigBee Moderado ~2,4 GHz Razoável Elevada 

Redes de 
Sensores e 
Atuadores 
sem fios 

WiFi 
Curto/ 

Moderado 
2,4 e 5,0 GHz Moderada Razoável 

Difusão de 
Internet 

SigFox Elevado 868 MHz 
Extremamente 

lenta 
Elevada Monotorização  

 

 

 

2.1.2.3. Esquemas de endereçamento 

A capacidade de identificar de maneira exclusiva “coisas” é fundamental para o sucesso do 

IoT. Não só permitirá identificar exclusivamente bilhões de dispositivos, como também permitirá 
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controlá-los através da internet. Os recursos mais críticos da criação de um endereço exclusivo são a 

singularidade, confiabilidade, persistência e escalabilidade. Cada elemento que está conectado e 

aqueles que se vão conectar devem ser identificados por uma única identificação, localização e 

funcionalidade. O funcionamento persistente da rede para canalizar o tráfego de dados de forma ubíqua 

e implacável é outro aspeto do IoT. Embora o TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol) 

cuide deste mecanismo de uma maneira confiável e eficiente, desde a origem até ao destino, o IoT 

enfrenta um “gargalo” na interface entre a porta e os dispositivos de sensor sem fios. Além disso, a 

escalabilidade do endereço do dispositivo da rede existente deve ser sustentável.[5] 

O sistema “Nome Uniforme de Recurso” (URN) é considerado fundamental para o 

desenvolvimento do IoT. Este cria réplicas dos recursos que podem ser acedidos através do URL 

(Localizador Padrão de Recursos). Com grandes quantidades de dados espaciais a serem reunidos, é 

importante aproveitar os benefícios dos metadados para transferir as informações de um banco de 

dados para um usuário via internet.[5][17] 

Ao nível da sub-rede, o URN é a identificação única para os dispositivos sensoriais. Ao nível 

do nó, cada sensor terá um URN para que os sensores sejam endereçados por uma porta. Toda a rede 

agora forma uma rede de conectividade de usuários, de alto nível, para sensores, de baixo nível. Esta 

é endereçável através de um URN, acessível através de URL, e controlável através de um URC 

(Controlo Remoto Universal).[5] 

2.1.2.4. Armazenamento e análise de dados 

Um dos resultados mais importantes deste campo emergente é a criação de uma quantidade 

de dados sem precedentes. A armazenagem, o domínio e a caducidade dos dados tornam-se questões 

críticas.[5] 

Os dados devem ser armazenados e usados de forma inteligente para que haja monitoração e 

atuação inteligentes. Para desenvolver algoritmos de inteligência artificial é importante que os dados 

possam ser centralizados ou distribuídos com base na necessidade.[5] 

Os métodos de aprendizagem de máquinas temporais não-lineares de última geração com 

base em algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, redes neurais e outras técnicas de inteligência 

artificial são necessárias para alcançar a tomada automática de decisões. Estes sistemas mostram 

características como a interoperabilidade, integração e comunicação adaptativa. Possuem, também, 

uma arquitetura modular tanto em termos de design do sistema de hardware como o desenvolvimento 

do software e são geralmente muito adequados para aplicações IoT.[5] 

As soluções de armazenamento baseadas em nuvem são cada vez mais populares e a análise 

e visualização baseadas em nuvem já estão disponíveis em diversas plataformas.[5] 
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2.1.2.4.1. Computação em nuvem 

A nuvem é um sistema que fornece acesso virtual, interligando computadores e que 

dinamicamente facilita recursos de um ou mais computadores. Esta funciona como um link entre o 

provedor de serviços e um cliente. Num sistema deste género, o armazenamento de dados é feito e os 

servidores poderão ser acedidos de qualquer parte do mundo, não havendo necessidade de guardar 

os dados localmente. O acesso a programas, ficheiros e serviços é remoto fazendo uso da internet.[18] 

2.1.2.5. Visualização 

A visualização é crítica para um aplicativo IoT, uma vez que permite a interação do usuário com 

o meio ambiente. As unidades de visualização necessitam de converter os dados em conhecimento, o 

que é crítico na rápida tomada de decisões. A extração de informações significativas a partir de dados 

brutos não é trivial, uma vez que engloba tanto a deteção de eventos como a visualização dos dados 

crus e modelados, com informação representada de acordo com as necessidades do usuário final.[5] 

Na Figura 2 encontra-se esquematizado um exemplo de interação entre as várias tecnologias 

na estrutura do IoT. 

 

Figura 2- Modelo de interação de ponta a ponta entre várias partes interessadas na estrutura de IoT centrada na nuvem[5] 

2.1.3. Aplicações 

Nesta secção pretende-se explorar uma aplicação de sensores e dispositivos, tanto para uso 

pessoal, automatização doméstica, cidades inteligentes ou sectores logísticos, como a saúde e o meio 

ambiente. 

É de prever, num futuro próximo, uma cidade em que os smartphones abrem portas, os 

sensores detetam fugas nas canalizações de água e gás, e painéis publicitários que alteram os seus 

anúncios de acordo com o perfil do consumidor e das pessoas em redor. O IoT tem sido aplicado a 

todo o tipo de indústrias, tais como, agrícola, sanitária, logística ou suprimento, permitindo conectar 
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todos os tipos de máquinas para monitorizá-las e controlá-las de forma inteligente. O objetivo comum 

de todos é aumentar a eficiência, reduzir custos, melhoria de tomada de decisões, economizar energia 

e proteção do meio ambiente.[19] 

Qualquer empresa pode usar etiquetas RFID na sua cadeia de suprimentos. Se adicionarmos 

um aplicativo que permita visualização da informação agregada de todos os produtos de toda a cadeia 

em determinado momento, reduzirá os tempos e os recursos destinados ao monitoramento das 

operações da empresa. A temperatura de certos processos de produção também pode ser monitorizada 

remotamente por sensores.[19] 

A empresa de transporte dinamarquesa Container Centralen anunciou que usaria tecnologia 

de sensores para que os agentes da horticultura possam acompanhar o progresso dos seus embarques 

à medida que se deslocam pela cadeia de abastecimento, desde produtos até aos retalhistas, em 

quarenta países da Europa. Ao transportar flores e plantas de vaso, que são muito sensíveis ao meio 

ambiente, é importante monitorizar as condições e o clima durante a viagem. Em essência, todos os 

gerentes de logística poderiam usar o clima instantâneo e informações de trânsito para planear as rotas 

dos seus autocarros e aviões. Desta forma, a eficiência do seu negócio seria aumentada, reduzindo 

custos e evitando um ajuste constante no planeamento da atividade.[19] 

A Internet das Coisas chegou ao espaço. A NASA (National Aeronautics and Space 

Administration) usa mais de 500 sensores nos motores das suas naves para coletar informações sobre 

todos os aspetos de funcionamento. Os engenheiros do projeto dizem que os seus sensores mostraram 

o trabalho dos motores em condições reais e podem servir para criar modelos individualizados que 

evitem falhas futuras.[19] 

Em geral, o IoT pode criar, por exemplo, transportes, cidades, saúde, casas, edifícios e 

agriculturas inteligentes, quintas digitais entre outros, como é possível observar na Figura 3. Com a 

sua utilização haverá poupança de tempo, de recursos e até de recursos humanos.[4] 

 

Figura 3- Esquematização da Internet das Coisas, onde é possível observar os usuários finais e, também, as áreas de aplicação 
com base nos dados[5] 
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2.1.4. Futuro do IoT 

A RnR Market Research realizou um estudo de mercado sobre a Internet das Coisas que 

proporciona uma análise da indústria e das previsões para 2019 e 2020 sobre a tecnologia IoT e a 

comunicação máquina-para-máquina (M2M). Estas informações preveem que o IoT e o M2M valerão 

no mercado 498 biliões de dólares em 2019. O valor da Internet no mercado deverá atingir bilhões de 

dólares em 2020.[2] Na Figura 4 é possível ver a evolução do número de dispositivos conectados ao 

longo dos anos e é notório que em menos de 20 anos (2003-2020) o número de dispositivos conectados 

aumentou de 0,5 biliões para mais de 50,1 biliões.[20] 

 

Figura 4-Evolução do número de dispositivos conectados ao longo do tempo.[20] 

 

Com as novas inovações tecnológicas e a sua integração perfeita no nosso dia-a-dia, está 

criada a base para o futuro do IoT. Algumas das tendências tecnológicas importantes que se esperam 

que tenham um grande impacto na evolução do IoT são IPv6 (IP versão 6), proliferação de sensores, 

computação em nuvem, grande volume de dados e protocolos de comunicação rápidos.[19] Na Tabela 

2 é possível ver a evolução das tecnologias IoT, bem como as próximas tecnologias existentes. 

Tabela 2- Evolução das Tecnologias IoT [1][21]  

 Antes de 2010 2010-2015 2015-2020 Depois de 2020 

Rede 

 Rede de sensores  Redes Auto conscientes 
e auto-organizadores; 

 Transparência de 
localização de redes de 
sensores; 

 Redes tolerante a 
atrasos; 

 Redes de 
armazenamento e de 
energia; 

 Consciência do 
contexto de rede. 

 Cognição de rede; 

 Redes com 
auto-aprendizagem 
e auto-reparação 
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 Tecnologias de rede 
hibrida. 

Software e 

Algoritmos 

 Integração de banco 
de dados relacional; 

 RDBMS (relational 
dataset management 
system) orientado 
para IoT; 

 Plataformas baseadas 
em eventos; 

 Middleware de 
sensores 

 Rede de sensores 
middleware; 

 Proximidade/Localizaç
ão de algoritmos. 

 Em grande escala, 
módulos abertos de 
software semântico; 

 Algoritmos compostos; 

 Próxima geração IoT-
software baseado à 
sociedade; 

 Próxima geração IoT- 
aplicações baseadas em 
empresas. 

 Software 
orientado para um 
objetivo; 

 Inteligência 
distribuída, 
resolução de 
problemas; 

 Ambientes de 
colaboração 
coisas-para-coisas 

 Software orientado 
para os usuários; 

 IoT invisível; 

 Software IoT fácil 
de introduzir; 

 Colaboração 
Coisas-para- 
Humanos; 

 IoT para Tudo. 

Hardware 

 Etiquetas RFID e 
alguns sensores; 

 Sensores 
incorporados em 
dispositivos móveis; 

 NFC (near field 
communication) em 
telemóveis; 

 Tecnologia MEMs 
(sistemas 
microelectromecânico
s) mais pequena e 
mais barata. 

 Leitores com protocolos 
e padrões múltiplos; 

 Mais sensores e 
atuadores; 

 Etiquetas seguras e de 
baixo custo (ex. 
Etiquetas silenciosas) 

 Sensores 
inteligentes 
(bioquímico); 

 Mais sensores e 
atuadores 
(sensores mais 
pequenos). 

 Nanotecnologias e 
novos materiais. 

Processamento 

de dados 

 Processamento de 
dados em série; 

 Processamento de 
dados em paralelo; 

 Qualidade dos 
serviços. 

 Processamento de 
dados com 
reconhecimento de 
espectro de energia e 
frequência; 

 Processamento de 
dados adaptável ao 
contexto. 

 Processamento de 
dados e as 
respetivas 
respostas com 
base no contexto 

 Processamento 
cognitivo e 
otimização. 

2.1.5. Sistemas operativos IoT 

O IoT inclui uma vasta gama de sensores alimentados por microcontroladores ligados a 

dispositivos e de sensores alimentados por processadores com capacidade semelhante à que existe 

nos smartphones. À medida que aumenta o número de dispositivos conectados ao IoT, a necessidade 

de serviços operacionais também aumenta.[4] 

O sistema operacional tradicional e o sistema operacional para a rede de sensores não podem 

atender aos diversos requisitos dos dispositivos conectados ao IoT.[4][22] Os dispositivos do IoT 

necessitam de estar conectados à rede e aos outros dispositivos durante todo o tempo de modo a 

transmitir e receber os dados em tempo real. Para tal, é necessário um sistema operacional em tempo 

real, que gere dispositivos de baixa energia que possam ser executados continuamente em fontes de 

baixa potência.[4] 

Atualmente existem muitos sistemas operacionais para o IoT que estão em uso como por 

exemplo: 
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 Contiki 

 Mbed OS 

 TinyOS 

 MicroC/OS 

 RIOT 

 Brillo 

 Windows 10 for IoT 

 Raspbian[4] 

 

2.2. Plataformas IoT 

Uma das principais tarefas do sistema IoT é recolher dados de dispositivos sensores, enviá-los 

para um servidor em nuvem para o seu processamento e armazená-lo para uso futuro. Para isso, é 

necessário um servidor em nuvem que devem ser munidos de serviços que comuniquem com esses 

dispositivos e que oferecam o gerenciamento dos dados, o desenvolvimento de aplicativos e outros 

serviços relacionados a dados. De seguida, é apresentado algumas das plataformas que permitem ao 

usuário criar esses serviços.[4] 

2.2.1. Plataforma Kaa 

Kaa consiste numa plataforma hardware, modelo de dados, kit de desenvolvimento de software 

(SDK), serviços de conectividade, entradas IoT e router, servidor Kaa, processamento de dados e 

desenvolvimento de aplicativos.[23] 

 

 

2.2.1.1. Plataforma Hardware 

A plataforma Kaa é agnóstico de hardware, ou seja, o recurso de plataforma específico não é 

necessário. É possível integrar qualquer dispositivo, a partir daqueles alimentados por sistemas 

operacionais totalmente funcionais ou até mesmo os microcontroladores com recursos limitados. Está 

disponível numa vasta gama de linguagens de programação como Java, C++ e C.[23] 

2.2.1.2. Modelo de dados 

O Kaa lida com dados estruturados e não estruturados. Este tipo de dados ajuda a resumir 

todos os detalhes sem importância da implementação de baixo nível e no seu hardware. O Kaa garante 

que mesmo os aparelhos baseados em tecnologias muito diferentes possam ser gerenciados e 

operados de forma idêntica, desde que compartilhem o mesmo conjunto de esquemas de dados.[23] 

2.2.1.3. Kit de desenvolvimento de software (SDK) 
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O SDK está disponível em java, C++ e C e é projetado para ser incorporado na aplicação cliente 

(ou firmware). Lidam com a comunicação cliente-servidor, autenticação, busca de dados, criptografia, 

persistência e outras funções fornecidas pela plataforma.[23] 

Cada SDK gerado é ajustado para cada caso específico do servidor. O SDK gerado contém 

esquemas de dados específicos do servidor, traduzidos em ligações de objetos para o aplicativo IoT. 

Os SDKs também têm o conhecimento da implementação do protocolo de camada de transporte em 

uso, bem como estabelecer a comunicação com o servidor específico na qual o SDK foi gerado.[23] 

2.2.1.4. Serviços de conectividade 

O Kaa é também agnóstico de transporte. Permite criar aplicativos que funcionam em qualquer 

tipo de conexão de rede - persistente ou intermitente. É possível utilizar implementações de protocolo 

de transporte existentes que acompanham o Kaa ou, então, criar transportes customizados e 

conectá-los ao sistema. O Kaa apresenta automaticamente os parâmetros de conexão aos pontos finais 

e equilibrará a carga entre os servidores no cluster.[23] 

Os usuários avançados da plataforma podem achar útil que o Kaa possa atribuir de forma 

flexível as implementações de transporte aos serviços da plataforma. Por exemplo, as notificações 

podem ser entregues aos pontos finais via UDP (user datagram Protocol) ou SMS (serviço de 

mensagens curtas), enquanto a configuração e os dados do perfil podem ser sincronizados através de 

um protocolo binário baseado em TCP criptografado por AES (advanced encryption standard).[23] 

2.2.1.5. Entradas IoT e router 

O Kaa pode ser efetivamente usado para habilitar recursos IoT avançados para entradas e 

router wifi. Com a funcionalidade Kaa a bordo, esses dispositivos podem atuar como uma ponte barata, 

porém multifuncional, entre os pontos finais e a nuvem IoT.[23] 

As entradas e os routers alimentados com Kaa podem, em grande parte, simplificar a coleção 

de dados a partir de sensores simples ou dispositivos que usam protocolos baseados em PAN (personal 

área network), como Bluetooth, ZigBee ou Z-Wave para a conectividade. Podem ser usados para 

agilizar o processo de adicionar novos dispositivos ao cluster IoT fornecido, convertendo o formato de 

dados do dispositivo para a "língua comum" usada no cluster.[23] 

Para quantidades maciças de dados em tempo real ou implementações em grande escala, o 

Kaa permite implementar a análise de borda em entradas IoT, que é o processamento preliminar de 

dados e a agregação de dados realizada pelas entradas IoT antes de enviar dados em massa para o 

servidor/nuvem Kaa. Desta forma, a carga de tráfego na rede pode ser reduzida dez vezes ou mais, 

levando a economias substanciais no equipamento do servidor ou nas instalações de processamento 

de nuvens alugadas.[23] 
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2.2.1.6. Servidor Kaa 

O servidor Kaa atua como fonte para o seu sistema back-end IoT personalizado. Oferece uma 

série de mecanismos para personalização interna e integração com sistema externo: interfaces REST 

(Transferência de estado representacional) para integração com serviços específicos do produto, 

contadores de registo para integração com análise, sistemas de gerenciamento de dados e 

visualização, implementações conectáveis de transportes customizados e outros módulos.[23] 

O servidor Kaa geralmente é implementado como um conjunto de nós, que é facilmente 

expansível assim que um desempenho maior seja necessário. A arquitetura do servidor Kaa também 

elimina o risco de tempo de inatividade, permitindo o modo de alta disponibilidade e impedindo um 

único ponto de falha no cluster. O cluster Kaa usa o servidor zookeeper para a coordenação de 

servidores, eleições de nós primários e mitigação de falhas e o Bootstrap para direcionar os pontos 

finais de operação. Uma vez que o Kaa é uma plataforma Open Source que pode ser facilmente 

implementada nas instalações, na nuvem ou em modo misto.[23] 

2.2.1.6.1. Serviço ZooKeeper 

O ZooKeeper é um serviço centralizado para manter informações de configuração, nomeação, 

fornecer sincronização distribuída e fornecer serviços de grupo. Todos esses tipos de serviços são 

usados de alguma forma por outras aplicações distribuídas. Cada vez que são implementadas, há muito 

trabalho que consiste em corrigir os erros e as condições de execução que são inevitáveis. Devido à 

dificuldade de implementar estes tipos de serviços, os aplicativos economizam-nos, o que os torna 

frágeis na presença de mudanças e difíceis de gerenciar. Mesmo quando feito corretamente, as 

diferentes implementações desses serviços levam à complexidade de gerenciamento quando as 

aplicações são implementadas.[24] 

2.2.1.6.2. Serviço Bootstrap 

O serviço Bootstrap é um dos três principais tipos de serviços utilizados no Kaa. Os outros dois 

são o serviço de controlo e o serviço de operações. Um serviço Bootstrap é responsável por direcionar 

os pontos finais para os serviços de operação. Os pontos finais do serviço Kaa possuem uma lista 

incorporada dos serviços do Bootstrap configurados para determinados casos do Kaa. Os clientes Kaa 

usam uma lista de serviços Bootstrap para um determinado caso do Kaa embutida no SDK. Os serviços 

do Bootstrap mantêm as suas listas de serviços de operações disponíveis coordenando-se com o 

ZooKeeper.[23] 

2.2.1.7. Processamento de dados 

A recolha e a análise de dados de dispositivos conectados são um dos casos de uso mais 

comuns. A missão do Kaa é tornar essas tarefas totalmente diretas, mesmo em grande escala. Com 

base no esquema de entrada desenhado para o aplicativo, o servidor Kaa constrói ligações de objetos 

e APIs (Interface de programação de aplicações) para o SDK sob medida personalizada.[23] 
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Do lado do servidor, o Kaa atua como uma “faca do exército suíço” de injeção de dados, 

apoiando uma estrutura de usuários de registo conectáveis usado para carregar dados no banco de 

dados, para enviar esses dados para o processamento de fluxo ou para disponibilizá-los para 

personalizar módulos de processamento de dados via REST, Flume, etc. Assim, com o Kaa, é possível 

fazer o processamento e análise de dados com diversas ferramentas, o que é especialmente fácil 

porque o Kaa garante fluxo de dados estruturado de ponta a ponta.[23] 

2.2.2. Plataforma Carriots 

A Carriots é uma plataforma como serviço (Paas) que é projetado para IoT. Permite ao usuário 

recolher dados de vários dispositivos, armazená-los e criar aplicativos usando o mecanismo SDK, 

implementar e dimensionar serviços para vários dispositivos. Fornece serviços API e serviços web 

poderosos para integrar aplicativos com o sistema externo. É possível criar serviços simples, confiáveis, 

escaláveis, rápidos, seguros e de baixo custo para um sistema IoT.[25] A Carriots ajuda na manutenção, 

no controlo e na interação com dispositivos remotos podendo alterar a sua configuração. Fornece 

serviços de gerenciamento de chaves da API e painel de controlo personalizado, onde o usuário pode 

gerenciar todas as entidades Carriots.[4][26] A sua versão beta oferece aos seus utilizadores a 

capacidade de gerenciar até 10 dispositivos.[25] 

A Carriots é, como já referido anteriormente, uma plataforma proprietária caracterizada 

sobretudo por uma grande compatibilidade de hardware, uma API muito completa e documentada de 

grande integração com aplicações terceiras. De seguida é detalhado as suas características mais 

importantes:[25] 

2.2.2.1. API 

A Carriots oferece uma API própria baseada em REST (disponível no Github), para se poder 

facilmente interagir com a plataforma e manipular dados. REST caracteriza-se principalmente pela 

existência de recursos que podem ser acedidos utilizando um identificador global. Para a manipulação 

destes recursos, a comunicação de rede usa o padrão HTTP (hypertext transfer protocol). Em respeito 

aos mecanismos de segurança da API REST, destaca-se o uso de API Keys com um Token que 

substitui o clássico user-password.[25] 

2.2.2.2. Integração 

A plataforma Carriots oferece a integração com sistemas externos através da sua API REST, 

onde a troca de dados efetua-se através de petições HTTP ou soquetes de rede. Através destes 

mecanismos podemos ter integração com bases de dados, ERPs (Enterprise resource planning), CRM 

(customer relationship management), data warehouse, etc.[25] 

A Carriots oferece já mecanismos integrados que podem ser acedidos através da sua SDK. Os 

mecanismos integrados podem ser a DropBox, o Twitter, o Mailing, SMS internacionais e Sockets.[25] 

2.2.2.3. Hardware 
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Nesta secção Carriots oferece uma ampla escolha de Hardware compatível. Este suporta praticamente 

todas as versões mais usadas no mercado, como:[25] 

 Arduino; 

 Raspberry Pi; 

 Beagle Bone; 

 Fez Cerbuino; 

 Cubie Board; 

 TST Gate; 

 TST Mote; 

 CloudGate; 

 Nanode; 

 Electric IMP; 

 TST Light; 

 Mobile Devices C4Max; 

 Mobile Devices C4EVO; 

 Mobile Device OBD Ongle; 

 Electric IMP April Development Board; 

 We500; 

 Satel Dataloggers DL170,DL171 e OWA31IETH;[25] 

 

2.2.2.4. Âmbito de aplicação  

Esta plataforma dispõe de uma ampla oferta neste ponto, com diversos projetos e casos de uso 

distintos, sendo apresentados de seguida os principais âmbitos de foco: 

 Energia Inteligente; 

 Agricultura Inteligente; 

 Edifícios Inteligentes; 

 Retalho Inteligente; 

 Cidade Inteligente; 

 Casa Inteligente; 

 Banca Inteligente; 

 Consumidores Inteligentes; 

 Logística Inteligente.[25] 

 

2.2.3. Plataforma ThingSpeak 

O Thingspeak é uma plataforma Web direcionada para a implementação de projetos IoT. Esta 

possui integração com o Matlab, que pode ser utilizado para análise, processamento e visualização de 

dados. Além disso, possui várias ferramentas, como visualização de dados em gráfico, e triggers para 
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automatização de tarefas. O upload de dados dá-se através de requisições HTTP/HTTPS (hypertext 

transfer protocol secure).[25] Os dados são registados em canais onde é necessária uma chave de 

autenticação para escrita, caso este não seja público.[27] De seguida são detalhadas as suas 

características principais: 

2.2.3.1. API 

Um ponto importante ao desenvolver qualquer projeto é encontrar uma API disponível de 

maneira simples, para que haja mecanismos necessários para o desenvolvimento do aplicativo. 

Neste caso, o ThingSpeak tem uma API que está disponível no GitHub para download no seu próprio 

servidor. É completamente aberto, o que permite modificar o código-fonte original e, assim, contribuir 

para a comunidade com novos recursos, um princípio básico em qualquer plataforma Open Source.[25] 

2.2.3.2. Canais 

A forma como esta plataforma tem de armazenar e publicar os dados é através dos Canais. 

A sua criação é muito simples, sendo apenas necessário o preenchendo de uma série de dados 

disponíveis, de modo a simplificar o trabalho.[25] 

2.2.3.3. Módulos de Extensão 

Para estender as funcionalidades da plataforma, também é dada a oportunidade para 

desenvolver módulos (plugins). Estes oferecem a possibilidade de criar aplicativos nativamente na 

plataforma ThingSpeak. Suporta HTML (hypertext markup language), CSS (Cascading style sheets) e 

JavaScript como linguagens de programação. De acordo com a necessidade, os plugins podem ser 

públicos ou privados. Finalmente, oferece a possibilidade de usar o Google Gauge Visualization, graças 

à qual oferece a possibilidade de visualizar os dados de forma rápida e amigável, com um nível muito 

amplo de personalização.[25] 

 

 

2.2.3.4. Integração 

Um dos pontos fortes de qualquer plataforma IoT é que esta permite ter uma ampla integração 

com diversos dispositivos de hardware e software. Neste caso o ThingSpeak permite a integração de 

sua plataforma com: 

 Arduino; 

 Raspberry pi; 

 IoBridge/RealTime.io; 

 Electric Imp; 

 Mobile Devices/Aplicativos web; 

 Redes sociais; 
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 Análise de dados com o MATLAB.[25] 

 

2.2.3.5. Aplicativos do ThingSpeak 

Os aplicativos que se podem encontrar no ThingSpeak são um complemento perfeito para 

projetos IoT, pois são capazes de acrescentar diversas funcionalidades muito interessantes. Em 

seguida são enumerados alguns desses aplicativos e a sua funcionalidade.[25] 

 ThingTweet: Esta aplicação funciona como um proxy, permitindo que o dispositivo envie 

atualizações de estado para o Twitter. É alcançado através de uma chamada para a API 

ThingTweet. 

 TweetControl: Esta aplicação controla as hashtags do Twitter e, consequentemente tudo o 

que lhe está associado. Tudo o que pode ser conectado através do ThingHTTP também pode 

conectar-se ao Twitter. 

 ThingHTTP: O ThingHTTP permite a um microcontrolador ou um dispositivo de baixo nível 

conectar-se a um serviço de Internet web ou à própria rede. Suporta os métodos GET, POST, 

PUT e DELETE, SSL e Autenticação Básica. 

 React: A aplicação faz executar uma ação quando uma determinada condição é satisfeita para 

os dados do canal. 

 TalkBack: Permite que qualquer dispositivo atue nos comandos. Por exemplo, podemos 

controlar uma porta adicionando comandos como OPENDOOR, CLOSEDOOR usando a 

interface web ou API. A operação pode ser a seguinte: quando a porta é aberta, o comando é 

ativado e, caso não seja detetado movimentos nos minutos seguintes o comando do fecho da 

porta é ativado e esta é fechada. 

 TimeControl: Com o TimeControl é possível executar qualquer aplicativo, como por exemplo 

o ThingHTTP, o ThingTweet, e até mesmo adicionar um novo comando para o TalkBack em 

qualquer altura.[25] 

 

 

2.2.3.6. Âmbito da aplicação 

Esta plataforma reúne uma comunidade de aplicações centralizadas no âmbito do IoT. Por esta 

mesma razão, existem principalmente projetos que são "Protótipos", embora, já exista projetos mais 

profissionais. Concluindo, a plataforma ThingSpeak é principalmente orientada para o âmbito da 

domótica i.e, casa inteligente.[25] 

2.3. Sistema de Vigilância Inteligente 

A vídeo vigilância integrada em rede de sensores tem sido largamente adotada em muitos 

sistemas físicos, incluindo análise de tráfico, cuidados médicos, segurança pública, monotorização de 

vida selvagem e de condições ambientais. A comunicação entre nós na rede de sensores sem fios 
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acarreta alguns problemas típicos no que toca a transmissão de dados. Entre eles temos obstrução da 

linha de visão, atenuação de sinal e obstrução, segurança dos dados transmitidos, largura de banda e 

restrições de energia. Uma vasta quantidade de investigação tem sido aplicada na prática com sucesso 

e tem-se tornado padrão industrial. No entanto, para aplicações de vídeo vigilância, especialmente 

aquelas em tempo real, o processamento e a transmissão em cada nó para grandes volumes de dados 

continuam a ser desafiantes.[28] 

Uma miríade de trabalhos de investigação tem sido dedicada a este campo, muito em parte 

devido à crescente popularidade das aplicações de videovigilância fornecendo uma visão sobre as 

tecnologias de última geração desenvolvidas para videovigilância sem fios, baseando-se na análise 

dos requerimentos e desafios inerentes aos sistemas atuais. A rede de infraestruturas para transmissão 

de vídeo sem fios é analisada, bem como as tecnologias representantes para captura de vídeo, 

compressão e transmissão na rede sem fios, sendo o objetivo final maximizar a qualidade da receção 

de vídeo tendo em conta as limitações dos recursos utilizados. O controlo de camadas cruzadas 

revela-se uma medida desejável para a alocação ótima de recursos a nível do sistema. No recetor final, 

o vídeo recebido é processado para tarefas de visão de nível superior e os problemas de segurança e 

privacidade em aplicativos de vigilância também são discutíveis.[28] 

Um sistema de videovigilância é constituído por três componentes principais: captura e 

processamento de vídeo; compressão e transmissão na rede sem fios; análise e receção final. [28] 

A captura e o processamento de vídeo têm por base uma câmara web fazendo uso da internet 

e do protocolo IP (Internet Protocol) tem-se tornado num componente crítico dos sistemas de visão 

ativos. Antes da internet, a videovigilância focava-se no uso do vídeo para trazer a cena visual ao centro 

de vigilância. Fazendo uso do poder da internet e de câmaras IP, a cena visual pode agora ser 

transmitida diretamente a um centro de segurança em qualquer parte da rede global. Para identificar 

uma câmara específica na rede, um endereço ID e uma palavra-passe é atribuído a uma câmara. A 

câmara quando conectada a uma rede pode ser interrogada através de uma porta em qualquer parte 

do mundo. Durante a instalação, a câmara é associada a um endereço de maneira a que o utilizador 

possa visualizar a cena usando a devida identificação e o código de acesso, podendo assim requerer 

uma imagem, transmissão de vídeo ou mesmo transmitir-lhe comandos para que esta execute tarefas, 

tais como, direção, inclinação, resolução, etc.[28] 

 

2.3.1. Identificação do estado emocional humano 

A deteção automática de emoções tem-se tornado numa importante área de pesquisa em 

crescimento. Esta envolve visão computacional, aprendizagem automática, ciências comportamentais, 

e pode ser utilizada para muitas aplicações, tais como, interação homem-máquina, condução segura e 

saúde. Na última década foram dados avanços significativos neste campo, tal como o crescente 

interesse em comportamento facial em contextos naturais e imagem 3D (3 dimensões).[29] Mas, em 

muitos casos, existem várias limitações comuns que incluem: 
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1- O relatório inconsistente ou ausente de confiabilidade entre observadores e a validade dos 

metadados de expressão. A menos que a validade dos rótulos (emoções) possa ser 

quantificada, não é possível calibrar o desempenho do algoritmo contra padrões manuais 

(humanos);[29] 

2- Métricas comuns de desempenho para avaliar novos algoritmos para a deteção das 

emoções. Resultados publicados para algoritmos estabelecidos forneceria um marco de 

referência essencial para comparar o desempenho de novos algoritmos;[29] 

3- Protocolos padrão para bases de dados comuns para fazer possíveis meta-análises 

quantitativas.[29] 

O efeito cumulativo desses fatores fez com o benchmarking (processo de comparação de 

produtos, serviços e práticas empresariais) se tornasse muito difícil ou impossível. Para se tornar 

possível passou-se a utilizar o banco de dados Cohn-Kanade aumentada (CK+), que está entre os 

conjuntos de dados mais utilizados para desenvolver e avaliar algoritmos para análise de expressão 

facial.[29] 

2.3.2. Cohn-Kanade aumentada (CK+) 

É uma das mais usadas mundialmente para desenvolvimento e avaliação de algoritmos. Este 

banco de dados contém 486 sequências de 210 adultos. Cada um dos comportamentos faciais são 

registados em duas câmaras Panasonic AG-7500 com hardware sincronizado. Os participantes 

apresentam idades entre os 18 e os 50 anos, onde 69% são do sexo feminino. De todos os 

participantes, 81% são Euro-Americanos, 13% Afro-Americanos e os restantes 6% são de outros 

grupos.[29] 

Cada participante foi instruído por um experimentador para realizar uma série de 23 exibições 

faciais. Cada exibição contém imagens do início (expressão neutra) até ao pico de expressão, sendo 

que se obtém expressões que vão desde a felicidade, surpresa, desprezo, tristeza, medo, desgosto, 

raiva e neutro, como é possível observar na Figura 5 terminando, novamente, com uma expressão 

neutral.[29] 



22 
 

 

Figura 5- Representação facial das oito emoções básicas humanas [30] 

Durante este período de tempo foram detetadas algumas limitações no uso deste tipo de dados, 

das quais se destaca a dificuldade em normalizar protocolos entre as diversas bases de dados e a 

dificuldade em determinar as variáveis visionais que melhor classificam o problema.[29] 

Os modelos de aparência ativa são de utilidade considerável no que toca a determinar 

variações de forma numa determinada imagem. Estes permitem modelar uma imagem na forma de um 

conjunto de vetores pré-determinados e adaptados em forma e tamanho à imagem correspondente. 

Um modelo de aparência ativa pode ser utilizado para tarefas de classificação e identificação, já que 

se pode selecionar os vetores que mais significância dão a uma determinada classificação. Para a 

identificação emocional facial humana é contruído um conjunto de vetores adaptado ao rosto humano, 

podendo-se assim mapear qualquer alteração facial que ocorra. Desta forma é possível rastrear uma 

dada variação emocional e determinar os vetores que melhor classificam essa alteração.[29] 

Na Figura 6 é possível ver um esquema geral do sistema de linha de base, onde inicialmente 

é utilizado o modelo de aparência ativa, seguido da identificação das características do mesmo modelo 

e finalizando com a classificação com o sistema de máquinas de vetores de suporte.[29] 



23 
 

 

Figura 6- Diagrama de blocos de um sistema de linha de base para identificação de uma emoção.[29] 

 

2.3.3. Software OpenCV 

Para o sistema de videovigilância inteligente é necessário utilizar um software de classificação 

inteligente, sendo que neste trabalho utilizou-se o software OpenCV (Open Source Computer Vision 

Library). Este foi implementado em linguagem Python, devido à superior flexibilidade e possibilidade de 

implementação em sistemas embarcados tais como Raspberry Pi. 

O software OpenCV possui interfaces C++, Python e Java e suporta sistemas operativos como 

Windows, Linux, Max OS, iOS e Android. O OpenCV foi projetado para a eficiência computacional e 

tem grande foco em aplicativos em tempo real. Escrito em C/C++ otimizado, a biblioteca pode aproveitar 

o processamento de vários núcleos. Para além disso, é compatível com o OpenCL (Open Computing 

Language), podendo aproveitar a aceleração de hardware da plataforma de computação heterogénea 

subjacente.[31] 

2.4. Indústria 4.0 

A Indústria 4.0 ou Quarta Revolução Industrial é uma expressão que engloba algumas 

tecnologias para automação e troca de dados e refere-se a um estado adicional de desenvolvimento 

na organização e gestão de todo o processo da cadeia de valor envolvido na indústria de manufatura, 

infraestruturas de sensores e atuadores.[32] 

O princípio básico da Indústria 4.0 é o núcleo da IoT e do fabrico inteligente.[33]: produtos em 

progresso, componentes e máquinas de produção a recolher e compartilhar dados em tempo real. Isto 

leva a uma mudança de sistemas centralizados de controlo de fábrica para sistemas inteligentes 

descentralizados.[34] 

O foco principal está na capacidade de os sistemas perceberem as informações, obterem 

conclusões e mudarem o seu comportamento de acordo com as informações recebidas e armazenarem 

o conhecimento adquirido com a experiência. Sistemas e processos de produção inteligentes bem 

como métodos e ferramentas adequados à engenharia serão um fator chave para o sucesso de 
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implementação de instalações com produções distribuídas e interconectadas em futuras Fábricas 

Inteligentes.[34] 

A rede inteligente é uma componente importante na indústria 4.0, como os sistemas ciber-

fisicos, a Internet das Coisas, os serviços de internet para produto, máquina a máquina, grandes dados, 

computação em nuvem, segurança cibernética e mecatrónica. Sendo assim, as fábricas inteligentes 

facilitam a visão e a execução através de:[32] 

1) Sistemas ciber-físicos, que com as suas estruturas modulares, monitorizam os processos físicos, 

criam uma cópia virtual do mundo físico e tomam decisões descentralizadas;[34] 

2) Internet das Coisas, faz com que os sistemas ciber-físicos comuniquem e cooperem entre si e 

com os humanos em tempo real;[34] 

3) Computação em nuvem, ambos os serviços internos e intra-organizacionais são oferecidos e 

utilizados pelos participantes da cadeia de valor.[34]  

A Indústria 4.0 apresenta 6 principais princípios que são: 

 Interoperabilidade: a habilidade dos sistemas ciber-físicos, dos humanos e das Fábricas 

Inteligentes se conectarem e se comunicarem entre si através da Internet e da Computação 

em Nuvem;[34] 

 Virtualização: uma cópia virtual das Fábricas Inteligentes é criada por sensores de dados 

interconectados com modelos de plantas virtuais e modelos de simulação;[34]  

 Descentralização: a habilidade dos sistemas ciber-físicos das Fábricas Inteligentes de 

tomarem decisões sem intervenção humana;[34] 

 Capacidade em Tempo-Real: a capacidade de recolher e analisar dados e entregar 

conhecimento derivado dessas análises imediatamente;[34] 

 Orientação ao Serviço: oferta de serviços (sistemas ciber-físicos, humanos ou das Indústrias 

Inteligentes) através da Computação em Nuvem;[34] 

 Modularidade: adaptação flexível das Fábricas Inteligentes para requisitos mutáveis através 

da reposição ou expansão de módulos individuais.[34] 

O elemento chave das fábricas inteligentes é a troca de dados e informações entre dispositivos 

em tempo real. Estes dados podem representar o estado da produção, comportamento de consumo de 

energia, movimentos de material, pedidos de clientes, feedbacks, fornecedores de dados e etc.[34] 

As fábricas inteligentes fornecem aos clientes com produtos e serviços inteligentes a sua 

conexão através da internet. Assim, as fábricas inteligentes poderão recolher e analisar dados 

provenientes dos produtos inteligentes e aplicações inteligentes relacionadas. Essa análise permite que 

as fábricas definam melhor os comportamentos e necessidades dos clientes e forneçam produtos e 

serviços novos e mais sustentáveis. Além disso, a tecnologia IoT permite, também, que os clientes 

participem no processo de design de produção.[34] 
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3. Casos de Estudo 

Neste capítulo são apresentados os casos de estudo propostos para diferentes panoramas do 

IoT. No primeiro caso de estudo é apresentado um estudo sobre um sistema de vigilância inteligente, 

onde através de uma câmara é possível determinar o estado emocional de uma pessoa com base na 

sua expressão facial. No segundo caso de estudo são estudadas diferentes plataformas IoT. No terceiro 

caso de estudo é realizada a comunicação wireless através do módulo xBee enquanto no quarto caso 

de estudo é realizada a uma implementação IoT a uma um caso real, i.e à célula industrial. 

3.1. Caso de Estudo 1- Sistema de Vigilância Inteligente 

Para a implementação de um sistema de vigilância inteligente é utlizada uma câmara web 

Logitech 99, e um software especialmente desenvolvido em Python para este caso de estudo e uma 

base de dados (CK+). A base de dados (CK+) possui 455 imagens e é utilizada para treinar uma rede 

neuronal artificial. A rede neuronal é posteriormente utilizada para a classificação individual cada 

imagem facial.[29] Ainda antes de se proceder ao treino da rede neuronal, esta é dividida em duas partes, 

a primeira parte é utilizada para treino da rede neuronal e a segunda parte é utilizada para validação 

do modelo. 

A validação do modelo é realizada mediante a validação de uma parte das imagens presentes 

na base de dados, i.e as imagens que não foram utilizadas para treinar a rede neuronal. Por último as 

imagens são classificadas, sendo atribuída a correspondente classificação emocional. 

Depois de validada a classificação e assumindo que os resultados da validação são aceitáveis, 

o modelo é guardado em memória, não sendo necessário voltar a treinar a rede neuronal quando se 

pretender voltar a classificar uma imagem.  

O algoritmo de classificação apresenta ainda a opção de identificação em tempo real, utilizando 

uma câmara diretamente orientada para um utilizador e apresentando uma mensagem com a 

identificação da emoção identificada. A mensagem é alterada sempre que é detetada uma nova 

emoção.  

3.1.1. Organização da base de dados CK+ 

Nesta etapa do caso de estudo é feita a organização da base de dados CK+ de forma a facilitar 

a sua posterior análise. As imagens fornecidas pela base de dados possuem diversos formatos e 

tamanhos, pelo que é necessário padronizar estas imagens antes de poderem ser processadas no 

algoritmo desenvolvido. As imagens estão disponíveis em formatos e tamanhos diversos, neste sentido, 

foi realizado um processamento de imagem de forma a padronizar todas as imagens para o formato de 

300×300 pixels. 

Na base de dados as imagens estão organizadas em pastas individuais de acordo com a 

correspondente emoção, de forma a simplificar o reconhecimento da emoção por parte do algoritmo.  
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Considerando o OpenCV, a rede neuronal consegue ser mais eficiente para o caso em que as 

imagens de treino e de classificação são todas do mesmo tamanho e formato e, também, quando esta 

possui uma única face humana ocupando a maior área possível da superfície da imagem.[35] 

Ao iniciar o algoritmo de organização de dados, este procura em todas as imagens contidas na 

base de dados a correspondente face humana, de seguida seleciona-a e cria uma nova imagem 

padronizada em tamanho, sendo, posteriormente, guardada no ficheiro. É utilizado o filtro HAAR do 

OpenCV para encontrar automaticamente a face contida na imagem. Para que seja garantido o 

reconhecimento da face, são utilizados, em sequência, 4 filtros pré-treinados existentes no OpenCV e 

é abortada a procura quando pelo menos um destes filtros encontra uma face.[35] 

3.1.2. Melhoria da fiabilidade da rede neuronal 

A base de dados não apresenta um número significativo de imagens para as emoções 

“desprezo”, “medo” e “tristeza”, i.e, 18, 25 e 28 imagens, respetivamente. Enquanto para cada uma das 

restantes emoções apresenta entre 45 a 83 imagens, valores significativos e suficientes para o treino 

da rede neuronal.[29] Quanto maior for o número de imagens com que um classificador é treinado maior 

será a fiabilidade da sua classificação, pelo que para manter a fiabilidade da classificação não é 

conveniente treinar a rede neuronal sem um valor significativo de imagens. 

 Para melhorar a fiabilidade, este é treinado para as cinco emoções (secção 2.3.5.3) 

predominantes na base de dados em vez das oito iniciais, como é apresentado na Figura 7. Desta 

forma, são eliminadas as emoções para o qual o classificador possui mais dificuldades de classificação. 

A tarefa de classificação das emoções é assim simplificada melhorando a fiabilidade da classificação.  

 

Figura 7- Esquema representativo da redução do número de emoções humanas a classificar 
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3.1.3. Cenários de teste 

De forma a testar o algoritmo, este é utilizado em diferentes cenários, sendo que à medida que 

o número do teste aumenta, a dificuldade do mesmo também aumenta. No primeiro teste, o algoritmo 

é testado com imagens em arquivo, no segundo teste, com imagens adquiridas e, terminando, no último 

teste, com imagens em tempo real. 

3.1.3.1. Classificação das imagens em arquivo 

No primeiro cenário de teste é testado o algoritmo com imagens presentes na base de dados 

CK+. Para esse efeito, são reservadas 20% das imagens presentes para classificação, não tendo sido 

estas utilizadas no treinamento do algoritmo. As imagens para treino e classificação são selecionadas 

ao acaso de cada vez que o classificador é treinado. De forma à obtenção de alguma uniformidade nos 

resultados obtidos, o classificador foi treinado repetidas vezes.  

Os resultados obtidos representam a média de dez classificações sucessivas, mitigando-se 

assim possíveis discrepâncias.  

A matriz de confusão da Tabela 3 representa os resultados obtidos na classificação das 

imagens contidas na base de dados CK+.  

Tabela 3- Matriz de confusão criada com o classificador para cada emoção para imagens em arquivo 
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Neutro 83 3 4 4 6 

Raiva 3 92 3 1 1 

Desgosto 7 5 85 2 1 

Felicidade 5 1 1 85 8 

Surpresa 4 2 4 9 81 

 

Na Tabela 3 a classificação correta obtida para as diferentes emoções é elevada, variando 

entre os 81% e os 92%, o que valida a capacidade de classificação do algoritmo. É de notar que as 

confusões feitas pelo classificador são coerentes, uma vez que há emoções que se confundem com 
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outras emoções, já que partilham características de forma e aparência, como é o caso do par de 

emoções felicidade/surpresa e raiva/desgosto. 

Já na emoção neutra, isto não acontece, uma vez que se encontra no limiar entre as duas 

extremidades da expressão (felicidade/surpresa e raiva/desgosto) e, portanto, a probabilidade de o 

algoritmo confundir é igual entre as restantes quatro emoções. 

3.1.3.2. Classificação de imagens adquiridas 

De forma a colocar o classificador numa situação mais próxima da realidade, a tarefa de 

classificação para imagens foi aplicada a imagens não presentes na base de dados. As imagens 

utilizadas neste caso foram adquiridas ao acaso online e em ambiente real. 

Neste caso são fornecidas ao classificador dez imagens de cada emoção para classificação. 

As imagens faciais pertencem a pessoas de diferentes nacionalidades e não estão presentes na base 

de dados, sendo por isso ideais para teste. Algumas das imagens apresentam imperfeições tais como 

vibração e variações bruscas de luz, de forma a simular possíveis condições ambientais adversas e 

colocar o classificador fora da zona de conforto para o qual foi treinado. As imagens utilizadas neste 

caso são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4- Imagens usadas para classificação (Imagens retiradas da Internet sem direito de autor) 

Neutro Felicidade Desgosto Raiva Surpresa 
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Os resultados referentes às imagens apresentadas na Tabela 4 estão representados sob a 

forma de uma matriz de confusão na Tabela 5. 

Tabela 5- Matriz de confusão criada com o classificador para cada emoção para imagens adquiridas 
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Neutro 60 10 20 10 0 

Raiva 10 70 20 0 0 

Desgosto 0 20 80 0 0 

Felicidade 10 0 0 70 20 

Surpresa 10  0 0 10 80 

 

Na Tabela 5 é observado que a classificação correta continua elevada e que existem elevadas 

semelhanças com o teste anterior (imagens em arquivo, Tabela 3), i.e., as falhas nas classificações 

apresentadas variam sempre entre as mesmas emoções (neutro/felicidade/surpresa e 

raiva/neutro/desgosto). Como o número de imagens testado foi baixo, os resultados obtidos são 

questionáveis, embora se encontrem de acordo com o teste realizado anteriormente. O classificador 

apresenta classificações corretas de imagens reais, ou seja, imagens que apresentem imperfeições, 

que se encontram em ambientes diferentes e cuja nacionalidade das pessoas é diferente. Tudo isto 
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são barreiras que, quando ultrapassadas apresentam um bom classificador e, portanto, este 

classificador pode ser considerado como um bom classificador de imagens faciais. 

3.1.3.3. Classificação de imagens em tempo real 

Quando o processamento da imagem é efetuado em tempo real, o operador deve estar 

posicionado em frente da câmara sendo a imagem processada e classificada segundo uma das cinco 

classificações emocionais. Na Tabela 6, são apresentadas imagens adquiridas em tempo real. 

Tabela 6- Exemplos de imagens adquiridas durante o processamento em tempo real 

Neutro Felicidade Desgosto Surpresa Raiva 

     

 

Na classificação em tempo real, é utilizado cem amostras de cada emoção para um único 

indivíduo, sendo a matriz confusão que se encontra na Tabela 7. 

Tabela 7- Matriz de confusão criada com o classificador para cada emoção obtida em tempo real 
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Neutro 94 2  1 2 1 

Raiva 8 72 12 3 5 

Desgosto  13 17 63 4 4 

Felicidade 7 2 3 79 9 

Surpresa 12 4 3 16 65 

Na Tabela 7 é verificado que os resultados apresentam uma precisão inferior aos resultados 

obtidos nos casos anteriores. Esta situação é devida à dificuldade do operador em conseguir simular 
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uma emoção em condições perfeitas. Ainda assim é possível verificar coerência com os resultados 

anteriores, dado que os erros de classificação possuem a mesma tendência. 

Como a classificação correta obtida para as diferentes emoções continua elevada, 

apresentando valores compreendidos entre os 63% e 94%, é possível considerar este um resultado 

aceitável. 

A observação dos resultados permite concluir que estes apresentam um comportamento 

coerente com o que os estudos teóricos e o conhecimento do comportamento do algoritmo de 

classificação em tempo real levavam a prever. 

3.1.3.4. Processamento de imagem 

A captura e o processamento de imagem são efetuados em tempo real, podendo os tempos de 

processamento variar, tal como se verifica na Figura 8, facto este que está relacionado com as 

condições ambientais e com a própria natureza do classificador.  

 

Figura 8- Histograma relativo aos tempos de processamento de imagem 

O hardware utilizado para aquisição e processamento de imagem é um computador portátil 

Toshiba com processador i5, o que se revelou capacidade suficiente de processamento em tempo real, 

já que se obteve uma taxa de atualização média de 5,55 Hz como se encontra apresentado na Figura 

8. 
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3.2. Caso de Estudo 2- Estudo das diferentes plataformas IoT  

As plataformas estudadas neste trabalho são as plataformas ThingSpeak, Kaa e Carriots. Dado 

que cada plataforma possui características individuais e de forma à obtenção de dados foi desenvolvido 

um modelo de teste para cada plataforma. 

3.2.1. Plataforma ThingSpeak  

Neste caso de estudo é estudada a viabilidade do processo de carregamento e leitura de dados 

na nuvem do ThingSpeak. É usado o esp8266 como ponto de captura de informação e um computador 

pessoal como ponto de acesso a essa mesma informação.  

O esp8266 é o microcontrolador escolhido para a obtenção de dados, uma vez que detém a 

capacidade de se conectar à internet via wifi. O esp8266 é compatível com a Integrated Development 

Environment (IDE) do Arduíno, incorporando todas as funcionalidades do Arduíno. Neste sentido o 

ThingSpeak possui suporte de software para o Arduíno, sendo possível a comunicação entre o esp8266 

e o ThingSpeak. 

O esp8266 obtém informação através de um dos seus sensores integrados, neste caso, é 

utilizado o valor do indicador de intensidade de sinal recebido Received Signal Strenght Indicator 

(RSSI). Uma vez adquirido o sinal, o seu valor é enviado para o servidor do ThingSpeak sob a forma 

de uma mensagem. Cada mensagem possui uma capacidade máxima de 3000 bytes. As mensagens 

enviadas para o servidor estão devidamente identificadas, sendo possível determinar a sua origem e o 

seu destino local. 

O processo de transferência de dados é feito em quatro passos:  

 A captura de informação através dos sensores presentes no esp8266; 

 O carregamento dos dados na nuvem;  

 A atualização e armazenamento de dados na nuvem;  

 O acesso aos dados na nuvem através de um computador pessoal.  

A topologia do processo de transferência de dados é apresentada na Figura 9. 
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Figura 9- Esquema do processo de transferência de dados. 

Na Figura 9 é apresentada a topologia do processo de transferência de dados através da 

nuvem, desde os sensores até ao utilizador final. A central de processamento encontra-se ligada à 

internet e comunica através desta com a plataforma analítica IoT. Os dados adquiridos pela central de 

processamento através dos mais variados sensores, são processados e descarregados na nuvem. 

Verifica-se também a existência de um utilizador, que fazendo uso de um computador pessoal e de 

uma ligação à internet, acede aos dados presentes na nuvem. Os dados depois de descarregados da 

nuvem, podem ser analisados e processados para os mais diversos fins. 

O centro de ajuda e suporte do ThingSpeak fornece bibliotecas especialmente desenvolvidas 

para implementação em Arduíno. Por sua vez o IDE Arduíno possui suporte para os mais variados 

microcontroladores incluído o esp8266. De modo a tornar possível integrar o esp8266 com o 

ThingSpeak, este é programado a partir da IDE Arduíno. Neste sentido é possível a implementação de 

código Arduíno no esp8266 e a consequente compatibilidade entre este e o ThingSpeak. 

Nesta plataforma são testados diferentes processos, sendo eles a comunicação entre o 

esp8266 e o ThingSpeak, a atualização de dados no servidor ThingSpeak e a comunicação entre o 

ThingSpeak e o matlab. 

A montagem utilizada para os testes feitos com a plataforma ThingSpeak é apresentada na 

Figura 10. 
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Figura 10- Topologia utilizada no estudo da plataforma ThingSpeak 

 

3.2.1.1. Comunicação entre o esp8266 e ThingSpeak 

O esp8266 tem a capacidade de se conectar à internet e consequentemente descarregar dados 

na nuvem. Para isso, necessita de se conectar a qualquer rede local. A conexão é feita via wifi e faz 

uso do protocolo IEEE 802.11. Depois de conectado à rede, o esp8266 efetua a conexão ao servidor 

ThingSpeak. 

A conexão ao servidor necessita de autenticação fidedigna, sendo requerida uma 

palavra-passe e um número de identificação. As especificações de conexão são introduzidas na 

linguagem máquina do microcontrolador, havendo assim necessidade de reprogramação sempre que 

as especificações de rede se alterarem. 

De modo a se determinarem os tempos de comunicação entre o esp8266 e o servidor 

ThingSpeak, é utilizada a função millis() do Arduíno. Esta inicia um cronómetro e regista o tempo interno 

de execução. O tempo medido é o intervalo de tempo entre o envio de uma mensagem e a confirmação 

do seu recebimento. 

O tempo de comunicação entre o microcontrolador esp8266 e a plataforma é registado desde 

o início da conexão e durante os cinco minutos seguintes e estão apresentados na Figura 11. 
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Figura 11: Atrasos dos tempos de comunicação entre o microcontrolador esp8266 e o servidor ThingSpeak. 

Pela observação do histograma da Figura 11 é verificado um perfil típico de comunicações 

digitais. O tempo de atraso máximo é obtido inicialmente, ou seja, no momento em que a conexão é 

iniciada. Os valores dos tempos de conexão encontram-se compreendidos entre 680ms e 1000ms e é 

verificada uma superior predominância de valores no intervalo [730ms;850ms]. É, também, verificado 

um tempo médio de 810 milissegundos. 

3.2.1.2. Atualização de dados no servidor ThingSpeak 

Nesta parte do trabalho é determinada a taxa de registo de dados no servidor ThingSpeak. 

Para isso, é criado um script em Matlab que efetua um pedido http get ao servidor ThingSpeak dos 

últimos 300 valores registados na memória do servidor. Os valores são apresentados na forma de uma 

matriz onde é possível ser verificado o momento exato de registo. Baseado nestes tempos é possível 

construir um histograma.  

A plataforma ThingSpeak recebe dados de um nó final e regista-os na sua memória. O tempo 

de atualização no servidor corresponde ao intervalo de tempo entre o registo da última entrada e de 

uma nova entrada na sua memória. De acordo com fontes oficiais do servidor, a cadência máxima de 

registo é de 15 segundos. 

É realizado um teste de forma a determinar a variação do tempo de atualização de dados no 

servidor. Para isso é utilizada a função webread() do matlab. São descarregados do servidor o registo 

das últimas 100 entradas. Como cada entrada possui o seu tempo exato de registo, é possível 

determinar com exatidão a cadência de atualização no servidor. Os resultados obtidos são 

apresentados no histograma da Figura 12. 
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Figura 12: Histograma dos tempos de atualização de dados no servidor ThingSpeak. 

Na Figura 12 há uma clara predominância para valor de 15 segundos, estando este presente 

em mais de 50% dos resultados. É verificado, também, que o servidor tem um atraso máximo de 16 

segundos e mínimo de 14 segundos, sendo que a sua variação acontece ao segundo, uma vez que a 

precisão do registo no servidor é feita ao segundo. Estes tempos de atraso estão relacionados com a 

própria natureza do servidor, não sendo por isso possível determinar o motivo da sua variabilidade. 

3.2.1.3. Comunicação entre o ThingSpeak e o Matlab 

A toolbox thingSpeak do matlab permite o acesso ao servidor ThingSpeak. A conexão ao 

servidor requer um número de identificação e uma palavra passe, bem como a referência ao canal 

pretendido. Para tal é usada a função thingSpeakRead(), esta permite ler dados de um determinado 

canal e está presente na toolbox thingSpeak (Figura 13). Os valores registados no servidor podem ser 

visualizados em tempo real ou posteriormente na forma de gráficos ou listas. 

Depois de autenticado o pedido de informação é possível receber dados do servidor. Os dados 

recebidos estão munidos de algumas informações adicionais, tais como data, hora de captura e 

localização geográfica. Na Figura 13 está apresentado um exemplo de código do Matlab para o acesso 

ao servidor Thingspeak. 

 

Figura 13- Exemplo de código do Matlab para o acesso ao servidor ThingSpeak 

3.2.1.4.  Comunicação entre o ThingSpeak e o Matlab 

Com o propósito de se quantificar os valores dos tempos de comunicação entre o Matlab e o 

servidor ThingSpeak é utilizada a função tic toc do Matlab em conjunto com um ciclo for. Deste modo, 

é possível efetuar múltiplos pedidos http get a fim de se receberem as respetivas respostas por parte 

do servidor e, consequentemente, medir o atraso entre o pedido de informação e a respetiva resposta. 
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É feito o registo do tempo de atraso de 1000 pedidos http get e contruído um histograma com base 

nesses dados. O histograma dos tempos de atraso é apresentado na Figura 14.  

 

 

Na Figura 14 o valor médio do tempo médio de atraso entre o Matlab e o servidor ThingSpeak 

é de 44 milissegundos. O valor máximo obtido é de 113 milissegundos, sendo, porém, a probabilidade 

de ocorrência relativamente baixa. A maior parte dos valores estão concentrados no intervalo [0,3s; 

0,5s], pelo que se pode considerar que a ligação é estável. 

3.2.2. Plataforma Kaa 

Neste caso de estudo é analisada a comunicação com a Plataforma Kaa, utilizando um servidor 

próprio, i.e., um servidor que se encontra instalado em hardware sob domínio e propriedade local. São 

propostos um conjunto de testes de comunicação de forma a testar o desempenho e robustez do 

servidor. 

Para a instalação do servidor Kaa é utilizado um portátil Asus N552VX de processador 

i7-6700HQ e com 16,0GB de memória RAM (random access memory).  

É utilizado um Raspberry pi como ponto de captura de dados. O Raspberry pi tem como CPU 

(unidade central de processamento) um processador de 700 MHz e possui 512 MB de memória RAM. 

Figura 14- Histograma dos tempos de conexão ente o Matlab e o servidor ThingSpeak. 

 



39 
 

 A escolha deste microcontrolador deve-se ao facto de existir compatibilidade entre este e a 

plataforma Kaa, bem como a existência de documentação necessária à implementação do SDK Kaa.    

Pretende-se determinar os tempos de comunicação entre o servidor e um ponto de acesso. 

Para tal, utiliza-se o software Matlab e o portátil Asus onde foi instalado o servidor como ponto de 

acesso. 

São obtidos os dados de temperatura e humidade ambientais utilizando um sensor de 

temperatura e humidade, neste caso, é utilizado o DHT11 acoplado ao Raspberry Pi, o que permite 

adquirir dados do ambiente em redor. O DHT11 é um sensor que usa um sensor capacitivo de humidade 

relativa e um termístor para medir a temperatura ambiente [faixa de operação: temperatura 0-50ºC, 

humidade relativa 20-90%]. O sensor DHT11 foi considerado neste estudo devido à sua compatibilidade 

com Raspberry Pi, baixo custo, baixo consumo de energia elétrica e precisão. O Raspberry Pi encontra-

se conectado a um router local e comunica com o servidor KAA através deste. Uma topologia da 

montagem utilizada é apresentada na Figura 15 enquanto a sua montagem na Figura 16. 

 

Figura 15-Topologia da montagem utilizada na plataforma Kaa: 1- sensor DHT11; 2- Raspberry Pi; 3- Router; 4- Servidor KAA 

implementado num portátil 

 

Figura 16- Montagem utilizada no estudo da plataforma Kaa 

De forma a determinar os tempos de comunicação é efetuado um http get aos dados de 
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temperatura e humidade através da função webread() do Matlab. Para ter uma noção realística dos 

tempos de comunicação são efetuados um total de 1000 requisições http get. Os tempos das 

requisições http get de temperatura e humidade correspondem ao intervalo de tempo entre o envio de 

um pedido e a confirmação do seu recebimento. 

Para este teste de comunicação são utilizados três tipos de ligação à rede: ligação doméstica, 

ligação universitária (IST- Instituto Superior Técnico) e uma ligação universitária internacional 

(eduroam). É efetuada uma combinação das três ligações apresentada na Tabela 8. 

Tabela 8- Diferentes testes de comunicação, onde há a variação da rede e da conexão  

Teste 
Cliente Servidor 

Rede Conexão Rede Conexão 

1 Eduroam Wifi Universitária 
(IST) 

Ethernet 

2 Eduroam Wifi Doméstica 
(MEO) 

Wifi 

3 Eduroam Wifi Doméstica 
(MEO) 

Ethernet 

 

A rede eduroam tem como ISP (Internet servisse provider), a fundação para a ciência e a 

tecnologia i.p. Sendo esta uma rede universitária, apresenta uma qualidade de serviço superior à 

maioria dos provedores de internet bem como uma superior velocidade de transmissão de dados. 

Os tempos de comunicação medidos referem-se ao tempo de atraso entre o envio de um HTTP 

GET e o recebimento da respetiva resposta, sendo que existe um time out de 5 segundos. Os tempos 

de comunicação são representados através de um histograma. 

3.2.2.1. Teste 1 

Neste teste, o cliente está conectado à rede eduroam (IST) através de uma ligação wifi 

enquanto o servidor está conectado à rede universitária (IST) através de um cabo ethernet. O servidor 

próprio encontra-se localizado no LTI (Laboratório de Tecnologia e Informação) presente no campus 

universitário do IST. 

Considerando os resultados das leituras dos resultados armazenados na nuvem é realizado o 

histograma da Figura 17. 
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Figura 17- Histograma obtido para o tempo de comunicação entre o servidor conectado à rede universitária (IST) através de 
um cabo ethernet e o cliente conectado à rede eduroam através de uma ligação wifi 

De acordo com o histograma da Figura 17 nota-se que os tempos de comunicação entre o 

servidor e o cliente variam entre os 12 e os 300 milissegundos, com predominância no intervalo de 12 

a 50 milissegundos. Também é de notar que existe uma maior probabilidade de ocorrência, a rondar 

os 50%, em torno dos 30 milissegundos. De acordo com o espectável, este primeiro teste apresenta 

resultados satisfatórios. 

3.2.2.2. Teste 2 

Neste segundo teste, o cliente está conectado à rede eduroam do IST e o servidor encontra-se 

conectado à rede doméstica, ambos através de uma ligação wifi. O servidor encontra-se localizado 

numa residência em Lisboa e faz uso do serviço MEO. Com base nos resultados das mil requisições 

http get é obtido o histograma da Figura 18. 
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Figura 18- Histograma obtido para o tempo de comunicação entre o servidor conectado à rede doméstica (MEO) e o cliente 
conectado à rede eduroam, ambos através de uma ligação wifi 

De acordo com o histograma da Figura 18 é verificado que os tempos de comunicação variam 

entre 46 e 400 milissegundos, apresentando um valor médio de 67,7 milissegundos. Estes tempos 

revelam-se superiores aos obtidos no teste anterior, o que era espectável, já que por norma, uma rede 

universitária possui superior desempenho do que uma rede doméstica.  

3.2.2.3. Teste 3 

Tal como no teste anterior, o servidor está localizado numa residência em Lisboa e faz uso do 

serviço MEO e o cliente está conectado à rede eduroam do IST, porém o cliente está conectado ao 

router através de um cabo ethernet em vez de uma ligação Wifi. Os resultados deste teste são 

apresentados na Figura 19. 
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Figura 19- Histograma obtido para o tempo de comunicação entre o servidor conectado à rede doméstica (MEO) através de 
um cabo ethernet e o cliente conectado à rede eduroam através de uma ligação wifi  

Por observação do diagrama da Figura 19 é verificado que os tempos de comunicação variam 

entre 40 e 270 milissegundos, com predominância no intervalo de [50ms; 75ms]. É verificado neste 

histograma que os tempos de comunicação são ligeiramente inferiores aos do segundo teste, como era 

espectável, uma vez que uma ligação ethernet possuir uma maior velocidade de transferência de dados 

que uma ligação wifi. 

3.2.2.4. Comparação dos 3 testes 

Em seguida, na Tabela 9 é esquematizado a comparação entre os três testes de modo a 

perceber qual a melhor rede e a melhor conexão.  

Tabela 9- Comparação dos 3 testes testados 

Teste 

Servidor 
Tempo de comunicação médio 

(ms) 
Rede Conexão 

1 Universitária(IST) Ethernet 33,3 

2 Doméstica(MEO) Wifi 67,7 

3 Doméstica(MEO) Ethernet 61,7 
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Na Tabela 9 são apresentados os valores médios dos tempos de comunicação obtidos para os 

três testes. O melhor resultado foi obtido para o primeiro teste, ou seja, quando o cliente se encontra 

conectado à rede interna do IST. Este resultado é coerente com o expectável, já que, uma rede de 

internet universitária possui um superior desempenho em relação à maioria das redes de internet. Com 

os dois últimos testes pretende-se comparar o desempenho entre uma ligação ethernet e uma ligação 

wifi. Através dos resultados obtidos é verificado que a ligação ethernet possui em média uma superior 

velocidade de transferência de dados quando comparada com uma ligação wifi. Numa ligação ethernet, 

a variância das velocidades é também inferior, pelo que, é possível obter uma maior estabilidade de 

ligação. 

3.2.3. Plataforma Carriots 

No presente caso de estudo é testado a viabilidade do processo de carregamento e leitura de 

dados da nuvem Carriots. É usado o esp8266 como ponto de captura de informação e um computador 

pessoal como ponto de acesso a essa mesma informação.  

A plataforma Carriots possui suporte específico para o esp8266, como tal é possível ser 

conectado ao servidor Carriots e carregar dados na nuvem através de um HTTP post. A conexão é feita 

via wifi e faz uso do protocolo IEEE 802.11. Depois de conectado à rede, o esp8266 efetua a conexão 

ao servidor Carriots. 

Depois de efetuada a conexão é necessário fornecer ao servidor o código do local de 

armazenamento de dados, bem como a respetiva chave. 

As especificações de conexão são introduzidas na linguagem máquina do microcontrolador, 

havendo assim necessidade de reprogramação sempre que as especificações de rede se alterarem. 

O esp8266 obtém informação da temperatura através de um termístor. Depois de adquirido o 

valor da temperatura, este é enviado para o servidor Carriots sob a forma de uma mensagem. As 

mensagens enviadas para o servidor estão devidamente identificadas, sendo possível determinar a sua 

origem e o seu destino local. 

Para se determinarem os tempos de comunicação entre o esp8266 e o servidor Carriots, foi 

utilizada a função millis() do arduino. Esta inicia um cronómetro e regista o tempo interno de execução. 

O tempo medido é o intervalo de tempo entre o envio de uma mensagem e a confirmação do seu 

recebimento por parte do servidor.  

Os tempos medidos foram registados deste o início da conexão e durante cinco minutos e estão 

representados no histograma da Figura 20. 
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Figura 20- Histograma obtido para o atraso de conexão entre o esp8266 e a plataforma Carriots 

Pela observação do histograma da Figura 20, é verificado que este apresenta um perfil típico 

de comunicações digitais. Verifica-se também que o tempo de atraso é superior ao tempo de atraso 

verificado para a comunicação esp8266-ThingSpeak. 

3.3. Caso de Estudo 3- Comunicação Wireless xBee 

Neste capítulo é estudado os tempos de comunicação entre dois dispositivos xBee. São 

utilizados dois dispositivos xBee série 1, bem como, dois microcontroladores Arduíno Uno. 

O xBee série1 é um dispositivo rádio de baixa energia que opera na frequência de 2,4 GHz e 

possui uma antena de 2mW. O Arduíno Uno é um microcontrolador que possui um microchip 

ATmega328P com 2 KB de memória RAM e velocidade de relógio de 16 MHz. 

O xBee é configurado através do software XCTU, onde é determinada a chave de comunicação, 

bem como todos os parâmetros necessários ao seu funcionamento. A chave de comunicação permite 

emparelhar os dispositivos na rede, assegurando assim que estes comuniquem exclusivamente entre 

si e em segurança. 

De forma a acoplar os módulos xBee ao respetivos Arduínos, é usado um escudo xBee 

desenvolvido especialmente para Arduíno, que facilita a sua integração, não existindo assim 

necessidade de efetuar uma montagem com cabos. 

O Arduíno é programado de forma a enviar uma mensagem (binária) através da saída serial. 

Para isso é utilizada a função serial() do Arduíno. O xBee transmite automaticamente todas as 

mensagens que recebe através da porta série. 

 

 



46 
 

3.3.1. Teste 1 

Neste primeiro teste é determinado os tempos de envio de uma mensagem através dos 

módulos xBee. O tempo de envio medido é o tempo entre o envio de uma mensagem e o recebimento 

da confirmação de chegada da mesma. Uma imagem da topologia utilizada é apresentada na Figura 

21. 

 

Figura 21- Topologia utilizada no primeiro teste da comunicação wireless xBee 

O Arduíno envia uma mensagem pela porta serial, a mensagem é enviada pelo xBee emissor 

e recebida pelo xBee recetor. Aquando do recebimento da mensagem por parte do recetor, este 

devolve a mensagem para o primeiro Arduíno. São enviadas um total de 2000 mensagens pelo que é 

possível determinar a taxa de perda de informação. De seguida é apresentado o algoritmo utilizado: 

           

          Início 

1. Arduíno A envia uma mensagem para Arduíno B e regista tempo de envio. 

2. Arduíno B recebe mensagem. 

3. Arduíno B envia mensagem de volta para Arduíno A. 

4. Arduíno A espera até 10 segundos pela mensagem. 

5. Arduíno A recebe mensagem de Arduíno B e regista tempo de chegada. 

          Fim 

        

Considerando os resultados dos tempos de comunicação obtidos neste teste é possível 

construir o histograma da Figura 22. 
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Figura 22- Histograma obtido para os tempos de comunicação entre os xBee 

Na Figura 22 observa-se que os tempos de comunicação possuem um valor medio de 211 

milissegundos e um desvio padrão de 58 milissegundos. A maioria dos tempos de comunicação 

encontram-se no intervalo [209ms; 211ms], pelo que de acordo com o expectável, temos um bom 

resultado. 

 

3.3.2. Teste 2 

Neste segundo teste é determinado o tempo de envio de uma mensagem entre dois módulos 

xBee i.e., de ponto a ponto. Uma imagem da topologia utilizada é apresentada na Figura 23. 
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Figura 23- Topologia utilizada no segundo teste da comunicação wireless xBee 

Para isso ambos os relógios internos dos dois Arduínos são coordenados através de uma 

ligação serial (SCL, SDA). Desta maneira é possível determinar o desfasamento entre os dois relógios 

e proceder à sua sincronização.  

Depois de sincronizados os relógios são enviadas mensagens de um byte através da saída 

serial xBee. As mensagens levam consigo valor exato do momento de envio, sendo assim possível 

através de uma subtração determinar o tempo de envio de uma mensagem entre os dois módulos xBee 

Considerando os resultados dos tempos de comunicação obtidos neste teste é possível 

construir o histograma da                               Figura 24. 
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                              Figura 24- Histograma obtido para o tempo de envio de uma mensagem entre dois módulos xBee 

Na                               Figura 24 é observado um valor médio de 9,29 milissegundos para os 

tempos de comunicação. É verificado, também, que são obtidos apenas 4 valores de tempo, 

apresentando um intervalo de [8ms; 11ms], existindo, assim, uma baixa variabilidade. Isto significa que 

foram transmitidos em média 111 bps. O valor encontra-se abaixo dos valores dados pelo fabricante 

[1200bps-250kbps], este facto pode estar relacionado com a velocidade de processamento do 

microcontrolador utilizado, neste caso o Arduino Uno. 

3.4. Caso de Estudo 4 - Implementação do IoT a uma célula 

Neste caso de estudo é pretendido implementar uma aplicação IoT numa célula flexível de 

produção industrial, no sentido de recriar uma situação de indústria 4.0. 

Na indústria 4.0, os módulos constituintes de uma fábrica são monitorizados através de 

sistemas ciberfísicos, e um dos aspetos importantes é garantir a traçabilidade dos dados, de forma a 

posteriormente se poder saber quando e o que foi produzido. 

Neste sentido é proposta uma aplicação IoT que monitorize e registe de forma ordenada os 

processos industriais numa célula flexivel de produção industrial (CFPI). 

No laboratório de controlo automação e robótica (CAR) do pavilhão de mecânica III do Instituto 

Superior Técnico, Universidade de Lisboa  há uma CFPI. A CFPI é constituida por um tapete rolante, 

uma mesa rotativa, robôs industriais e diversas máquinas industriais. Uma panorâmica da  CFPI é 
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apresentada na Figura 25 e a vista do robo scorbot e da mesa rotativa de armazenamento é 

apresentada na Figura 26. 

 

Figura 25- vista panorâmica da célula flexivel de produção industrial 

 

Figura 26- Vista do braço robótico scorbot (1) e da mesa rotativa armazenamento (2). 

A aplicação do IoT à CFPI destina-se a fazer a ligação da célula à nuvem utilizando o 

ThingSpeak. Esta tem como objetivo monitorizar o seu processo de produção de peças e, como  

consequência desencadear ordens de alerta ou informação sobre o seu funcionamento. A aplicação 

IoT foi utilizada no robô scorbot e na mesa rotativa de armazenamento (Figura 26).  
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A escolha da plataforma ThingSpeak recai no facto desta possuir compatibilidade com o Matlab 

e consequente compatibilidade com o robô industrial scorbot e mesa de armazenamento rotativa, uma 

vez que podem ser operados a partir do Matlab. 

Para a realização do caso de estudo foi implementado um script em Matlab que contabiliza o 

número de peças processadas pelo robô e ativa a luz estroboscópica da mesa giratória. O algoritmo 

implementado no script do Matlab funciona da seguinte maneira: de cada vez que o robô industrial 

scorbot processa uma peça, é incrementada uma unidade na contagem de peças processadas pelo 

robô. O valor da quantidade de peças processadas é enviada para a nuvem thingspeak utilizando a 

função thinspeakwrite() presente na toolbox thingspeak do Matlab. De seguida é utilizada a função 

thingspeakread() também ela presente na toolbox thingspeak do Matlab para aceder ao valor da 

contagem de peças processadas e ativar a luz estroboscópica da mesa giratória, caso o número de 

peças contabilizadas seja 6. 

 

Algoritmo Implementado: 

       Inicio 

 Robô processa peça. 

 Incrementa unidade na contagem de peças processadas. 

 Envia o valor do número total de peças processadas para a nuvem Thingspeak. 

 Solicita o valor total de peças processadas à nuvem Thingspeak. 

 Caso o valor seja igual a 6, ativa a luz estroboscópica; Caso contrário continua a processar 

peças. 

Fim 

3.4.1. Acesso aos dados presentes na nuvem ThingSpeak 

Depois de carregados os dados na nuvem através da função thingspeakwrite() presente na 

toolbox thingspeak do matlab, estes encontram-se disponíveis para visualização e análise. 

O acesso aos dados na nuvem pode ser efetuado a partir da página web da plataforma 

ThingSpeak ou através do matlab. Caso o acesso seja efetuado a partir da página web thingspeak, os 

resultados são visualizados na forma de gráficos. No caso em que o acesso é efetuado através do 

matlab, é utilizada a função thingSpeakRead() presente na toolbox thingspeak do Matlab, sendo os 

dados recebidos na forma de uma lista. Uma apresentação da lista está presente na Tabela 10.  
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Tabela 10- exemplo da utilização da função thingSpeakRead(), em que é apresentada uma lista com o valor de peças 
processadas pelo robô scorbot e o momento no tempo em que o valor foi registado no servidor thingspeak 

 

Marca Temporal Peças Processadas 

08- Maio-2018 20:52:59 0 

08- Maio-2018 20:53:18 1 

08- Maio-2018 20:53:37 2 

08- Maio-2018 20:53:56 3 

08- Maio-2018 20:54:17 4 

08- Maio-2018 20:54:38 5 

08- Maio-2018 20:54:57 6 

08- Maio-2018 20:55:56 0 

08- Maio-2018 20:56:15 1 

08- Maio-2018 20:56:33 2 

08- Maio-2018 20:56:52 3 

08- Maio-2018 20:57:10 4 

08- Maio-2018 20:57:29 5 

08- Maio-2018 20:57:49 6 

08- Maio-2018 20:58:47 0 

08- Maio-2018 20:59:06 1 

08- Maio-2018 20:59:25 2 

08- Maio-2018 20:59:44 3 

08- Maio-2018 21:00:03 4 

08- Maio-2018 21:00:22 5 

08- Maio-2018 21:00:41 6 

 

  

 

Figura 27-Gráfico da contagem de peças ao longo do tempo apresentado na página web do ThingSpeak  

Na Figura 27 é possível verificar o incremento do número de peças processadas ao longo do 

tempo, em que cada ponto corresponde a uma peça processada. É também observado que o valor de 

peças volta a 0 depois de serem processadas 6 peças. Existem 2 intervalos, um primeiro de 18 e um 
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segundo de 40. Entre cada ciclo de processamento de peças existe um intervalo de 40 segundos, e 

entre o processamento de cada peça existe um intervalo de 18 segundos. O valor de 18 segundos é 

utilizado por motivos de sincronização, já que, o servidor atualiza os valores em media de 15 em 15 

segundos, como já foi visto no caso de estudo 2.  

A comunicação entre a célula e o ThingSpeak foi efetuada através de um dos computadores 

da célula, neste caso um computador com processador intel 3i, e este faz uso da rede interna do IST 

para aceder à internet. Os tempos de comunicação entre célula e o ThingSpeak foram obtidos a partir 

de 1000 requisições http get e são apresentados na Figura 28. Estes tempos de comunicação referem-

se ao atraso no tempo entre o envio de um pedido HTTP GET e o recebimento da respetiva resposta, 

existindo um time out de 5 segundos.  

 

Figura 28-Histograma dos tempos de comunicação entre a célula e o ThingSpeak 

Na Figura 28 o valor médio do tempo de comunicação é de 1012,8 milissegundos. O valor 

máximo obtido é de 4731 milissegundos, porém com baixa probabilidade de ocorrência. É de notar 

ainda que a maior parte dos valores de tempo obtidos estão compreendidos no intervalo [600ms; 

1000ms].  
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É mostrado desta forma uma aplicação onde os princípios de traçabilidade da filosofia da 

Indústria 4.0 foram usados numa aplicação de tipo industrial. 
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4. Conclusões 

 

4.1. Caso de estudo 1 

É concluído que o classificador possui bons resultados de classificação nos casos em que as 

imagens a classificar são capturadas em condições ideais de luz e ângulo. No caso em que o 

classificador classifica imagens em tempo real, os resultados de classificação são inferiores, já que a 

dificuldade em manter boas condições de luz e angulo aumenta significativamente. 

Verifica-se que os tempos de processamento são tipicamente de 5.55 Hertz e os tempos de 

comunicação com o servidor são da ordem de 800 ms. É, assim, viável a existência de um nó IoT para 

observação remota desde que a frequência não ultrapasse os 10 Hertz. O envio em tempo real da 

imagem pixel a pixel parece inviável tendo sido preferido o processamento local da mesma. 

4.2. Caso de estudo 2 

Em relação às plataformas IoT, conclui-se que estas ainda possuem algumas limitações no que 

diz respeito à velocidade de transferência de dados, já que para aplicações que necessitem de uma 

alta cadência de transferência de dados, existe necessidade de requerer uma versão paga ou de 

adquirir um servidor próprio. Sendo assim, as atuais plataformas de uso livre são mais indicadas para 

tarefas de monitorização. 

Através dos testes efetuados é verificado que a velocidade da ligação à internet é variável e 

apresenta grandes flutuações ao longo do dia, pelo que esta deve ser tida em consideração no projeto 

de aplicações IoT.  

4.3. Caso de estudo 3 

Os atuais sistemas de físicos de baixo custo, i.e., xBee ou esp8266, ainda possuem algumas 

limitações no que diz respeito à velocidade de transferência de dados e ao consumo de energia. Sendo 

assim, e em projetos de que exigem maior volume de dados a transferir é necessária a migração para 

sistemas físicos mais dispendiosos. 

A utilização do protocolo wi-fi em aplicações IoT permite superiores velocidades de 

transferência de dados, mas possui limitações em termos de distância e consumo de energia, o que 

trás limitações em termos de portabilidade. 

4.4. Caso de estudo 4 

O atraso da comunicação entre a célula e o servidor e às restrições do próprio servidor, o tempo 

de atualização de dados no servidor ThingSpeak foi sempre inferior a 21 segundos. Deste modo é 

concluído que a implementação do IoT a uma célula de produção flexível é viável para tarefas de 

monotorização e rastreabilidade.  
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5. Trabalhos Futuros 

Devido à abranjente natureza do mundo IoT e ao continuo surgimento de novas inovações  

tecnológicas, as possibilidades de trabalho fututo são inúmeras.  

5.1. Caso de estudo 1 

Em relação ao sistema de vigilancia inteligente, algumas melhorias podem ser efetuadas, tais 

como aumento do numero fotografias  presente na base de dados de forma a aumentar a precisão do 

classificador.É promovido tambem o teste do classificador mediante diversas diversas situações 

ambientais, de forma a melhor entender as limitações do algoritmo de classificação.  

5.2. Caso de estudo 2 

Rm relação às plataformas IoT é proveitoso testar a velocidade de comunicação entre um nó 

final e o servidor, estando este sobre carga, i.e., quando um servidor comunica com varios nós em 

simultaneo. Este tipo de teste é mais indicado para servidores locais como o Kaa, ja que servidores 

comerciais como o ThingsPeak ou Carriots possuem restrições de trafego.  

5.3. Caso de estudo 3 

No caso dos modulos xbee, existe um vasto leque de aplicações onde estes podem ser 

utilizados. Dado que existem no mercado varios modelos no mercado, é de util conhecimento, avaliar 

as caracteristicas dos mais recentes modelos quanto à velocidade de transferencia de dados e à 

segurança. Neste sentido é proposta uma superior gama de testes aos mais recentes modulos xBee. 

A escolha da unidade de processamento a cooperar com os modulos xBee, nomeadamente 

arduino ou Raspaberry pi, influencia significativamente o desempenho dos moduos xBee, deste modo 

é tambem fundamental estudar o desempenho dos modulos de comunicação Xbee em cooperação 

com as mais variadas unidades de processamento.  

Os modulos xBee são usados em cooperação com inúmeras unidades de processamento, 

neste sentido é incentivada a cooperação com os mais recentes microcontroladores do mercado, i.e., 

ESP32 ou Beagle Bone. 

5.4. Caso de estudo 4 

Em relação à célula flexivel de produção, é proposto estender a aplicação do Iot a toda a célula 

através de uma plataforma IoT.Deste modo todos os elementos da celula poderiam cordenar as suas 

actividades entre si, sendo sendo assim criado um sistema redundante com superior tolerância a falhas. 
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